REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.
“Zakupy z kartą Visa to dobry biznes”
1. Organizatorem promocji pt. “Zakupy z kartą Visa to dobry biznes”, zwana dalej „Promocją”
jest spółka MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559 kapitał
zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł zwana dalej
Organizatorem, lub MAKRO.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie zakładów handlowych MAKRO, których
dokładna lista stanowi załącznik nr 1, dalej zwane „Halami MAKRO”.
3. Promocja trwa od 04.08.2017 do 03.09.2017 r., wyłącznie w poniżej wskazanych okresach:
a) 04 – 06.08.2017 r. (tj. od piątku, od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 24:00, lub do
wyczerpania puli nagród);
b) 11 – 13.08.2017 r. (tj. od piątku, od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 24:00, lub do
wyczerpania puli nagród);
c) 18 -20.08.2017 r. (tj. od piątku, od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 24:00, lub do
wyczerpania puli nagród);
d) 25 – 27.08.2017 r. (tj. od piątku, od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 24:00, lub do
wyczerpania puli nagród);
e) 01 – 03.09.2017 r. (tj. od piątku, od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 24:00, lub do
wyczerpania puli nagród), dalej zwane „Okres Promocji”.
4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów MAKRO. Poprzez określenie „Klient”
rozumie się podmioty uprawnione do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO na cele
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będącymi konsumentami.
5. W Promocji biorą udział wszystkie produkty dostępne w aktualnej sprzedaży w Halach
MAKRO z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, kart GMS,
depozytów, paliwa, dalej zwane „Produktami Promocyjnymi”.
6. W Promocji mogą brać udział posiadacze kart Pracownik MAKRO oraz Klienci, dalej łącznie
zwani „Uczestnikami”.
7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej
Uczestnikom w każdej Hali MAKRO, w Dziale Obsługi Klienta oraz na makro.pl i makrobonusy.pl.
8. Uczestnicy, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

a. Zawarcie jednorazowej umowy sprzedaży w dowolnej Hali MAKRO, na przynajmniej jeden z
Produktów Promocyjnych, w co najmniej jednym dniu Okresu Promocji, na kwotę ceny
minimum 500 zł brutto,
b. dokonanie autoryzowanej płatności ceny za umowę sprzedaży opisanej w pkt. a., dowolną
kartą płatniczą Visa (płatności dokonane w innych walutach niż PLN są wykluczone z
Promocji),
c. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane przy kasie Hali MAKRO pytanie „W jaki sposób
można płacić za zakupy w Makro?”,
d. odebranie z dedykowanego terminala płatniczego potwierdzenia o treści „Odbierz bon 50
zł w Punkcie Głównego Kasjera, okazując niniejsze potwierdzenie. Odbiór bonu powinien
nastąpić do maksymalnie 3 dni od otrzymania niniejszego potwierdzenia. Regulamin akcji
"Zakupy z kartą Visa to dobry biznes" na makro.pl” dalej zwanego „Potwierdzeniem”
Dedykowanymi terminalami nie są: terminale rejestrujące płatności na kasach przy
stoiskach z wyrobami tytoniowymi, na stacjach paliwowych MAKRO, terminale przenośne (w
tym przy płatnościach dokonanych w ramach zakupów za pośrednictwem dostaw) oraz
terminale objęte awarią.
po przekazaniu Potwierdzenia Organizatorowi w Punkcie Głównego Kasjera w Hali
MAKRO, uzyskują prawo do nagrody w postaci bonu towarowego MAKRO o wartości 50 zł
brutto, zwane dalej „bonami towarowymi” bądź „bonami”.
9. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji wielokrotnie w ciągu całego Okresu Promocji,
przy czym jeśli Uczestnik jednego dnia Okresu Promocji zawrze umowę sprzedaży i zapłaci
cenę w kwocie minimum 500 zł brutto i opłaci je określoną kartą płatniczą Visa, to zawarcie
kolejnej umowy sprzedaży i zapłacenie za nią ceny za pomocą tej samej karty Visa w tym
samym dniu, na wartość transakcji minimum 500 zł brutto nie upoważnia Uczestnika do
odbioru kolejnego bonu. Ponadto, jeśli Uczestnik jednego dnia Okresu Promocji zawrze
umowę sprzedaży i zapłaci cenę w kwocie stanowiącą wielokrotność kwoty 500 zł brutto i
opłaci je określoną kartą płatniczą Visa, otrzyma tylko jeden bon .
10. Kwoty cen zapłacone przez Uczestników w ramach wykonania różnych umów sprzedaży
Produktów Promocyjnych, nie sumują się.
11. Bony otrzyma 1000 pierwszych Uczestników, którzy spełnią warunki Promocji w ramach
dziennej puli bonów.
12. Bon zostanie wydany Uczestnikowi lub osobie upoważnionej pisemnie przez Uczestnika do
jej odbioru, po okazaniu Potwierdzenia, przy czym odbiór bonu powinien być dokonany w
terminie maksymalnie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Potwierdzenia .
13. Bony towarowe zachowują ważność do 30.09.2017 r. i mogą być zrealizowane jedynie w Hali
MAKRO, w której zostały wydane.
14. Bon towarowy jest dokumentem upoważniającym do zakupu towarów sprzedawanych przez
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.

15. Okaziciel bonu w momencie dokonywania zapłaty ceny za towar, przekazuje bon towarowy
kasjerowi.
16. Bon może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za poszczególne zakupione
sztuki towarów. Wartość bonu towarowego rozliczana jest proporcjonalnie do wartości
poszczególnych nabytych towarów. Pozostałą część ceny okaziciel bonu jest zobowiązany
dopłacić w innej formie np. gotówką, kartą płatniczą.
17. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę.
18. Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia
(zamazania, kreślenia, klejenia itp.).
19. W przypadku zniszczenia bonu duplikat nie będzie wydawany.
20. W związku z tym, iż bon przypadnie Uczestnikowi - to na nim będzie ciążył obowiązek
uiszczenia wszelkich należności publiczno-prawnych, w tym podatku od otrzymanego bonu
21. Nadzór nad przebiegiem Promocji pełni komisja, w skład, której wejdą:
 Kierownik Działu Obsługi Klienta Hali MAKRO.
 Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klienta Hali MAKRO.
22. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty
zakończenia Promocji pod adres Hali MAKRO.
23. Decyzja komisji, o której mowa w pkt. 22.zostanie przesłana do Uczestnika zgłaszającego
reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
24. MAKRO ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji, wydanie
nagród oraz ewentualne reklamacje.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym
czasie (w tym skrócenia lub odwołania Promocji) oraz ogłoszenia ich na stronach
www.makro-bonusy.pl i www.makro.pl .

Załącznik nr 1.
Lista zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A. biorące udział w Promocji:
-

Hala nr 1, al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Hala nr 2, ul. Długosza 80, 41-219 Sosnowiec
Hala nr 3, ul. Kasprzaka 8, 91-083 Łódź
Hala nr 4, ul. Wolności 50, 05-091 Ząbki
Hala nr 5, ul. Tyniecka 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Hala nr 6, ul. Jasnogórska 2, 31-358 Kraków
Hala nr 7, Al. Solidarności 51, 61-696 Poznań
Hala nr 9, ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia
Hala nr 10, ul. Południowa 8, 71-001 Szczecin
Hala nr 11, ul. Chemiczna 5, 20-329 Lublin
Hala nr 12, al. Korfantego 17, 41-800 Zabrze
Hala nr 13, al. Jana Pawła II 123, 85-140 Bydgoszcz
Hala nr 14, ul. Żorska 60, 44-203 Rybnik
Hala nr 15, Al. Gen. Wł. Andersa 545, 43-300 Bielsko-Biała
Hala nr 16, al. Jana Pawła II 92, 15-703 Białystok
Hala nr 17, ul. Pukowca 25, 40-847 Katowice
Hala nr 18, ul. Transportowców 15, 25-672 Kielce
Hala nr 19, ul. Główna 6, 83-021 Przejazdowo
Hala nr 20, ul. Jagiellońska 38/40, 42-200 Częstochowa
Hala nr 21, ul. Partyzancka 48, 45-802 Opole
Hala nr 22, al. Armii Krajowej 92, 35-307 Rzeszów
Hala nr 23, ul. Lubelska 26, 10-407 Olsztyn
Hala nr 24, ul. Gorzowska 2 (Spalony Las), 65-000 Zielona Góra
Hala nr 25, ul. Wojska Polskiego 7, 62-800 Kalisz
Hala nr 26, ul. Kolumbijska 1, 01-991 Warszawa
Hala nr 27, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 105, 87-100 Toruń
Hala nr 28, ul. Syrenki 1, 75-123 Koszalin
Hala nr 29, ul. Rudzka 40, 95-030 Rzgów
Hala nr 31, ul. Zakopiańska 70A, 30-418 Kraków.

