REGULAMIN
REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: „10 zł mniej jeśli wydasz 60 zł i więcej na artykuły szkolne i
biurowe”
Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „10 zł mniej jeśli wydasz 60 zł i więcej na artykuły szkolne i
biurowe” (dalej zwana „Promocją”) jest Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347), przy ulicy
Kapelanka 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000016108, kapitał
zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10-37-737, zwana dalej Organizatorem.
Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wszystkich stacjonarnych sklepów
TESCO. Promocja nie dotyczy sklepu Tesco Express, Stacji Paliw Tesco oraz serwisu Tesco Ezakupy.
Kupon będzie można realizować we wszystkich stacjonarnych sklepach Tesco. Kuponu nie będzie można
realizować w sklepie Tesco Express, na Stacji Paliw Tesco oraz w serwisie Tesco Ezakupy .
Promocja trwa przez 4 kolejne tygodnie zgodnie z poniższą tabelką:
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Kod kuponu
9932539030108
9932538980107
9932538990106
9932539000101
9932539010100
9932539020109

Data obowiązywania
25.07.2019-31.07.2019
31.07.2019-07.08.2019
08.08.2019-13.08.2019
14.08.2019-21.08.2019
22.08-2019-28.08.2019
29.08.2019-04.09.2019

Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów Tesco. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą
pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku
życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących
sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 KC, a także osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.
Promocja kuponową objęte są artykuły szkolne i biurowe z wykluczeniem: paliwa i produktów na stacjach
paliw Tesco, opakowań zwrotnych, doładowań do telefonu, kart podarunkowych, kart przedpłaconych
Microsoft, napojów alkoholowych, win i piw bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, mleka początkowego dla
niemowląt oraz zakupów hurtowych. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania
promocji na stronie internetowej www.tesco.pl
Przez zakup hurtowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumiany jest dokonany przez jednego Klienta
zakup:
- powyżej 100 sztuk/opakowań produktu tego samego rodzaju (o tym samym kodzie EAN), niezależnie od
ilości transakcji, na jaki jest podzielony;
- powyżej kwoty 5 000 zł brutto.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

- Wycięcie z katalogu lub gazetki promocyjnej Tesco kuponu 10 zł obowiązującego wg poniższej tabelki:
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-Oddanie kasjerowi kuponu 10 zł wyciętego z gazetki promocyjnej Tesco, przed zakończeniem transakcji zakupu
artykułów szkolnych i biurowych za kwotę minimum 60 zł, co uprawnia okaziciela do pomniejszenia kwoty
wydatkowanej przy tej transakcji na zakup artykułów szkolnych i biurowych o wartość 10 zł. Kupon zatrzymuje
sprzedawca. Po zeskanowaniu kodu, rabat zostanie automatycznie naliczony na paragonie.
10. Każdy Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie
warunki zawarte w regulaminie.
11.
Klient może zrealizować kupon rabatowy we wszystkich sklepach Tesco HM, CHM i SM biorących udział w
akcji, na produkty z kategorii określonej w pkt. 7 regulaminu.
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Przy realizacji kuponu do paragonu zostanie doliczony 1 grosz, który następnie odliczy się od wartości
zakupów wraz z rabatem.
Maksymalnie do jednej transakcji można zrealizować 1 kupon, o którym mowa w pkt. 9.
Każdy kupon można zrealizować tylko raz.
Zabrania się kserowania i podrabiania kuponów.
Kupony zniszczone nie będą realizowane.
Kupony nie będą wymieniane na gotówkę, ani nie będzie wydawana reszta.
Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter
informacyjny.
Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.
Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji i naliczanie rabatu
oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Promocji, z
zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni
respektowane.
O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.tesco.pl. Zmiany
Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie www.tesco.pl.
Zwrot towaru objętego Promocją (zgodnie z ofertą Tesco zwrotu towarów pełnowartościowych), przy zakupie
którego zrealizowano kupon rabatowy, o którym mowa w pkt. 9 powoduje, że w przypadku, gdy klient
przestaje spełniać warunki promocji z pkt. 9 - wartość jego zakupów jest mniejsza niż 60 zł po zwrocie i cena
zwracanego produktu jest większa niż 10zł, klient traci uprawnienia do uzyskanego rabatu. Wartość
zwracanego towaru zostanie pomniejszona o wartość rabatu uzyskanego w ramach realizacji kuponu tj. 10 zł.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie,
listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie
później jednak niż do dnia 04.09.2019 r. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni
od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie
wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu
przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
Procedura reklamacyjna jest całkowicie dobrowolna. Klient w każdym wypadku może dochodzić swoich
roszeń przed właściwym sądem powszechnym.
W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

