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 REGULAMIN PROMOCJI 

Rabat na zakupy w wysokości 10% wartości Kuponu Żywieniowego Pass Sodexo  

we wszystkich sklepach sieci Biedronka 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej (dalej 

jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej Kuponu Żywieniowego Pass wyemitowanego 

przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o. (dalej jako 

„Sodexo”), o różnych nominałach, na którego rewersie widnieje komunikacja Akcji 

Promocyjnej: „Z tym kuponem we wszystkich sklepach sieci Biedronka otrzymasz 

rabat na zakupy w wysokości 10% więcej wartości kuponu żywieniowego” (dalej 

„Kupon Sodexo”) - polegającej na otrzymaniu rabatu na zakupy w wysokości 10% 

wartości danego Kuponu Sodexo. Zasady naliczenia rabatu określone zostały w 

dalszej części Regulaminu. 

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 (dalej „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we 

wszystkich sklepach sieci Biedronka w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy 

Biedronka”).  

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 01.04.2018 do 31.07.2018 r. (dalej 

jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).  

 

§ 2 Zasady Akcji Promocyjnej  

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, 

posiadająca ważny, oryginalny (posiadający odpowiednie zabezpieczenia i zgodny 

ze wzorem Sodexo), niezniszczony, czytelny Kupon Sodexo, która w Czasie Trwania 

Akcji Promocyjnej dokona w Sklepach Biedronka zakupów i zapłaci za nie Kuponem 

Sodexo – na zasadach i w sposób określony w ustępach poniżej.  

2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest okazanie kasjerowi Sklepu 

Biedronka ważnego, oryginalnego (posiadającego odpowiednie zabezpieczenia i 

zgodnego z wzorem Sodexo), niezniszczonego, czytelnego Kuponu Sodexo i 

zapłacenie nim za dokonane zakupy. Przy zapłacie Kupon Sodexo zostanie 

zeskanowany, podpisany i ostemplowany przez kasjera (Kierownika lub Zastępcę 
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Kierownika Sklepu) w Sklepie Biedronka. Kupony Sodexo zrealizowane w powyższy 

sposób przechowywane są w Sklepie Biedronka. 

3. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 10% wartości 

Kuponu Sodexo na zakupy towarów dokonane z użyciem Kuponu Sodexo w tej 

samej transakcji (na tym samym paragonie), których wartość przewyższa wartość 

nominalną Kuponu Sodexo o co najmniej 10%. W związku z powyższym, w celu 

skorzystania z Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien dokonać zakupów o wartości 

co najmniej 10% wyższej niż wartość nominalna Kuponu Sodexo w ramach jednej 

transakcji (na jednym paragonie). W celu uniknięcia wątpliwości wartość rabatu nie 

jest wypłacana w formie gotówki ani w jakikolwiek inny sposób nieujęty w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Uczestnik może w ramach jednej transakcji zapłacić kilkoma Kuponami Sodexo i tym 

samym skorzystać z kilku rabatów przysługujących w ramach Akcji Promocyjnej, w 

zakresie, w jakim nadwyżka wartości zakupów ponad łączną wartość zrealizowanych 

w ramach tej transakcji Kuponów Sodexo pozwala na ich naliczenie. Przykładowo, 

Uczestnik płacący za dokonane zakupy dwoma Kuponami Sodexo o nominale 10 zł 

każdy - skorzysta z dwóch rabatów w łącznej kwocie 2 zł (2 x 1 zł) w ramach Akcji 

Promocyjnej, jeśli dokona zakupów o wartości co najmniej 22 złotych; w przypadku 

dokonania zakupów o mniejszej wartości, np. 21,50 złotych - Uczestnik będzie mógł 

skorzystać tylko z jednego rabatu przysługującego w ramach Akcji Promocyjnej.  

5. Realizacja danego Kuponu Sodexo (tj. dokonanie zapłaty za zakupy za jego 

pomocą) wyłącza możliwość jego ponownego zrealizowan ia (w tym możliwość 

ponownego wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie danego Kuponu 

Sodexo) zarówno w Sklepach Biedronka, jak i w każdym innym sklepie 

akceptującym Kupony Sodexo. 

6. Okaziciel Kuponu Sodexo, zdefiniowanego w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu , jest 

upoważniony do dokonania za jego pomocą zapłaty wyłącznie za produkty 

żywnościowe. Okaziciel Kuponu Sodexo, zdefiniowanego w § 1 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, nie jest upoważniony do dokonywania zapłaty za wyroby alkoholowe, w 

tym piwo, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz wyroby tytoniowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a tym samym Organizator nie jest 

upoważniony do wydawania tych produktów w zamian za Kupony Sodexo. 

7. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są napoje alkoholowe, w tym piwo, wyroby tytoniowe, 

doładowania do telefonów oraz produkty dla dzieci 

określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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8. Uczestnik, który dokona zakupów w ramach jednej transakcji (na tym samym 

paragonie) zarówno produktów wymienionych w ust. 7 powyżej jak i 

niewymienionych w nim i zapłaci za nie Kuponem Sodexo w Sklepie Biedronka, 

będzie mógł skorzystać z rabatu przysługującego w ramach Akcji Promocyjnej, jeśli 

wartość zakupionych objętych Akcją Promocyjną produktów pozwoli na realizację 

Kuponu Sodexo i naliczenie rabatu; wartość artykułów wyłączonych z Akcji 

Promocyjnej zgodnie z ust. 7 nie podlega sumowaniu z wartością produktów 

objętych tą Akcją. Przykładowo osoba, która dokona zakupu produktów 

żywnościowych na kwotę 20 złotych oraz napojów alkoholowych na kwotę 5 złotych i 

dokona zapłaty za te produkty Kuponem Sodexo o nominale 20 złotych – nie będzie 

mogła skorzystać z rabatu przysługującego w ramach Akcji Promocyjnej z uwagi na 

brzmienie ust. 7 powyżej. Jednak w przypadku dokonania zakupu produktów 

żywnościowych na kwotę 25 złotych oraz napojów alkoholowych na kwotę 5 złotych i 

dokonania zapłaty za te produkty Kuponem Sodexo o nominale 20 złotych – rabat 

zostanie naliczony w wysokości, o której mowa w ust. 3 powyżej.  

9. Kupony Sodexo nie podlegają wymianie na gotówkę. Uczestnikowi nie przysługuje 

prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku, gdy wartość dokonanego zakupu 

jest niższa niż nominał Kuponu Sodexo. Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia 

różnicy gotówką, kartą płatniczą lub zużycia kolejnego Kuponu  Sodexo (wedle 

swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru (z uwzględnieniem rabatu) jest 

wyższa niż nominał Kuponu Sodexo.  

 

§ 3. 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. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.eu, lub 

a) telefonicznie pod numerem 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego) lub pod numerem 

(22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy), lub  

b) pisemnie na adres: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

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  
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5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien 

załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu z wykorzystaniem Kuponu 

Sodexo 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 rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w 

jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej 

pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację 

wyłącznie w związku z reklamacją w ramach procedury reklamacyjnej.  

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach Biedronka , na 

www.biedronka.pl/pl/regulaminy, na stronie www.dlaciebie.sodexo.pl. 

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za warunki i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej 

oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regu laminu w trakcie obowiązywania Akcji 

Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w 

dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator 

poinformuje na stronie http://www.biedronka.pl/pl/regulaminy. Zmiany Regulaminu 

obowiązują od dnia opublikowania na stronie  http://www.biedronka.pl/pl/regulaminy. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją 

Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

 

 

  

http://www.biedronka.pl/
http://www.dlaciebie.sodexo.pl/
http://www.biedronka.pl/pl/regulaminy
http://www.biedronka.pl/pl/regulaminy
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

MLEKO NAN PRO 1 800G 

MLEKO BEBILON  1 MIX  1000G 

MLEKO NESTLE NAN OPTI PRO PLUS 1 800G 

MLEKO BEBIKO 1 350G 

MLEKO NAN 1 NESTLE  350G 

MLEKO NESTLE NAN HA 1 I 2 400G 

MLEKO BEBILON  1&2 mix 1000G 

MLEKO NAN PRO 1+2 mix 800G 

 


