REGULAMIN PROMOCJI
„Kup doładowanie TuBiedronka, a otrzymasz rabat w wysokości 20% jego wartości na karcie Moja
Biedronka!”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Kup
doładowanie TuBiedronka, a otrzymasz rabat w wysokości 20% jego wartości na karcie Moja
Biedronka!” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie,
ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, posiadająca NIP:
7791011327, kapitał zakładowy 715 000 000,00 zł, w całości wpłacony.
3. Partnerem Akcji Promocyjnej jest T-Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ul.
Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, posiadająca NIP:
5261040567, kapitał zakładowy 471 000 000, 00 zł w całości wpłacony
4. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich
sklepach sieci Biedronka w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy Biedronka”).
5. W
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elektronicznego o dowolnym nominale, dostępne w Sklepach Biedronka (dalej jako
„Doładowanie TuBiedronka”). W Akcji Promocyjnej nie biorą udziału inne doładowania
dostępne w Sklepach Biedronka.
6. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 04 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
(dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
7. Wykorzystanie rabatu zapisanego w wyniku spełnienia przez uczestnika Akcji Promocyjnej
(dalej jako „Uczestnik”) warunków określonych w Regulaminie, na karcie lojalnościowej
Moja Biedronka Uczestnika jest możliwe wyłącznie w okresie od dnia dokonania zakupu
Doładowania TuBiedronka uprawniającego do udziału w Akcji Promocyjnej, do dnia 31
sierpnia 2018 r. włącznie (dalej jako „Czas Wykorzystania Rabatu”).

§ 2 Zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnikiem może być każda osoba posiadająca aktywną, zarejestrowaną kartę
lojalnościową „Moja Biedronka” (dalej jako „Karta Moja Biedronka”), która w Czasie
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TuBiedronka.
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2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej należy w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej
dokonać w Sklepach Biedronka zakupu co najmniej jednego Doładowania TuBiedronka z
użyciem Karty Moja Biedronka.
3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest okazanie kasjerowi nie później niż przed
uiszczeniem płatności za Doładowanie TuBiedronka Karty Moja Biedronka albo breloku
przypisanego do danej Karty Moja Biedronka, która zostanie zeskanowana przez kasjera w
Sklepie Biedronka.
4. Uczestnik, który dokona zakupu w sposób wskazany w ustępach powyżej, otrzyma rabat w
wysokości 20% kwoty wydanej na Doładowanie TuBiedronka na swoją Kartę Moja
Biedronka (dalej jako „Rabat”). Dla przykładu, Uczestnik, który dokona zakupu
Doładowania TuBiedronka za kwotę 10 zł, otrzyma Rabat w wysokości 2 zł zapisany na
swojej karcie Moja Biedronka, a Uczestnik, który dokona zakupu Doładowania TuBiedronka
za kwotę 30 zł, otrzyma Rabat w wysokości 6 zł na swoją kartę Moja Biedronka, użytą
podczas zakupu Doładowania TuBiedronka.
5. Rabaty zapisane na Karcie Moja Biedronka kumulują się. Uczestnik, który dokona zakupu
dwóch Doładowań TuBiedronka (podczas dwóch osobnych transakcji) otrzyma na swoją
Kartę Moja Biedronka rabat w wysokości 20% każdego z kupowanych Doładowań
TuBiedronka. Dla przykładu, Uczestnik który podczas dwóch osobnych transakcji dokona
zakupu dwóch Doładowań TuBiedronka - każdego za kwotę 10 zł - otrzyma Rabat w
wysokości 2 zł podczas pierwszej transakcji i Rabat w wysokości 2 zł podczas drugiej
transakcji, a łączna kwota Rabatu zapisanego na Karcie Moja Biedronka wynosić będzie 4
zł.
6. W momencie dokonania zakupu Doładowania TuBiedronka uprawniającego do otrzymania
Rabatu w wysokości 20% wartości doładowania na Kartę Moja Biedronka, Uczestnik
otrzyma wydruk informujący o wysokości Rabatu zapisanego na Karcie Moja Biedronka w
ramach dokonanej transakcji oraz aktualnej całkowitej wysokości Rabatu zapisanego na
karcie Moja Biedronka oraz o Czasie Wykorzystania Rabatu.
7. W ramach jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) można dokonać zakupu
wyłącznie jednego Doładowania TuBiedronka. Uczestnik może następnie dokonać zakupu
kolejnego Doładowania TuBiedronka na oddzielnym paragonie.
8. Uczestnik może sprawdzić wysokość przysługującego mu Rabatu zapisanego na Karcie
Moja Biedronka również na stronie internetowej www.moja.biedronka.pl
9. Uczestnik nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Rabatu ani jego wymiany na
gotówkę.
§ 3 Wykorzystanie Rabatu
1. Wykorzystanie Rabatu zapisanego na Karcie Moja Biedronka będzie możliwe wyłącznie w
Czasie Wykorzystania Rabatu, począwszy od transakcji, dokonanej z użyciem Karty Moja
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Biedronka, następującej po transakcji, w której Uczestnik dokonał zakupu Doładowania
TuBiedronka.
2. Rabat niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Rabatu przepada.
3. Rabat może być wykorzystany na dowolne zakupy w Sklepach Biedronka, z zastrzeżeniem
ustępów poniżej, z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, doładowań
do telefonów oraz produktów dla dzieci określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Rabat nie jest wykorzystywany automatycznie po okazaniu kasjerowi Karty Moja Biedronka.
Aby skorzystać z Rabatu, należy przed dokonaniem płatności za zakupy w kasie Sklepu
Biedronka okazać kasjerowi Kartę Moja Biedronka, na której zapisano Rabat i
poinformować kasjera o chęci skorzystania z Rabatu.
5. Nie można zrealizować Rabatu w wysokości 100% wartości paragonu. Wykorzystując
rabat Uczestnik musi zapłacić za zakupy co najmniej 1 zł.
6. W przypadku gdy wartość jednorazowych zakupów Uczestnika będzie wyższa niż Rabat
zapisany na Karcie Moja Biedronka o co najmniej 1 zł, cały skumulowany Rabat można
wykorzystać wyłącznie w całości. W takim przypadku Uczestnik zapłaci za zakupy kwotę
pomniejszoną o wysokość Rabatu. Kwota jaką Uczestnik musi zapłacić za zakupy z
wykorzystaniem Rabatu nie może być niższa niż 1 zł. Dla przykładu Uczestnik uprawniony
do skorzystania z Rabatu w wysokości 10 zł, który dokona jednorazowego zakupu za kwotę
11 zł z wykorzystaniem Rabatu zapłaci za dokonywane zakupy 1 zł.
7. W przypadku gdy wartość jednorazowych zakupów Uczestnika będzie równa kwocie Rabatu
lub wyższa od kwoty Rabatu zapisanego na Karcie Moja Biedronka o mniej niż 1 zł,
Uczestnik nie może wykorzystać Rabatu w całości. W takim przypadku Uczestnik może
wykorzystać rabat o wartości o 1 zł niższej niż wskazana powyżej kwota zakupów i zapłacić
brakującą kwotę. Dla przykładu Uczestnik uprawniony do skorzystania z Rabatu w
wysokości 10 zł, który dokona jednorazowego zakupu za kwotę 10 zł z wykorzystaniem
Rabatu, wykorzysta 9 zł Rabatu i zapłaci za dokonywane zakupy 1 zł. Na Karcie Moja
Biedronka pozostanie 1 zł Rabatu, który może być wykorzystany podczas kolejnej
transakcji. Natomiast jeśli Uczestnik uprawniony do skorzystania z Rabatu w wysokości 10
zł, dokona jednorazowego zakupu za kwotę 10,50 zł z wykorzystaniem Rabatu, wykorzysta
9,50 zł Rabatu i zapłaci za dokonywane zakupy 1 zł. Na karcie Moja Biedronka pozostanie
0,50 zł Rabatu, który może być wykorzystany podczas kolejnej transakcji.
8. W przypadku, gdy wartość jednorazowych zakupów Uczestnika będzie mniejsza niż kwota
Rabatu zapisanego na Karcie Moja Biedronka, Uczestnik nie może wykorzystać Rabatu w
całości. W takim przypadku Uczestnik może wykorzystać Rabat o wartości o 1 zł niższej niż
wskazana powyżej kwota zakupów i zapłacić brakującą kwotę. Dla przykładu Uczestnik
uprawniony do skorzystania z Rabatu w wysokości 10 zł, który dokona jednorazowego
zakupu za kwotę 7 zł, wykorzysta 6 zł Rabatu i zapłaci za dokonywane zakupy 1 zł. Na
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Karcie Moja Biedronka pozostanie 4 zł Rabatu, który może być wykorzystany podczas
kolejnej transakcji.
9. Warunkiem wykorzystania

Rabatu jest okazanie kasjerowi nie później niż przed

uiszczeniem płatności za zakupy Karty Moja Biedronka albo breloku przypisanego do danej
Karty „Moja Biedronka”, na której zapisano Rabat.
§ 4. Reklamacje
1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi
przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji
Promocyjnej.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a) pocztą elektroniczną na adres bok@biedronka.eu, lub
b) telefonicznie pod numerem 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego) lub pod numerem
(22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy), lub
c) pisemnie na adres: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, z
dopiskiem „Akcja promocyjna „Kup doładowanie TuBiedronka, a 20% wartości
otrzymasz na Karcie Moja Biedronka!””
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt
z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a
ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien
załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu w Sklepach Biedronka.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację
zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez
Organizatora.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie,
w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Składając reklamację dotyczącą przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu
rozpatrzenia reklamacji.
9. Administratorem danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62025 Kostrzyn. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu
rozpatrzenia złożonej reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu w
swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
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§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w Sklepach Biedronka, na stronie www.biedronka.pl oraz
www.tubiedronka.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
regulaminu korzystania z usług TuBiedronka, dostępnego na www.tubiedronka.pl oraz
regulaminu karty lojalnościowej „Moja Biedronka” dostępnego na stronie internetowej
https://moja.biedronka.pl/regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz do
przedłużenia Czasu Trwania Akcji Promocyjnej, o ile nie narusza to praw nabytych
Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Akcji
Promocyjnej zostanie umieszczona na tablicy korkowej w Sklepach Biedronki oraz na
www.biedronka.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życiu nie wcześniej niż po upływie 14 dni
od ich ogłoszenia na zasadach określonych powyżej. Dokładna data wejścia w życie zmian
Regulaminu zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją Promocyjną
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Załącznik nr 1
466

MLEKO BEBIKO 1 350G

265285 MLEKO NAN PRO 1 800G
265399 MLEKO BEBILON 1 MIX 1000G
275423 MLEKO NESTLE NAN OPTI PRO PLUS MIX 800G
286675 MLEKO HUMANA 1/2/3 350G MIX
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