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Regulamin Akcji Promocyjnej
„Kupujesz i wysoki rabat na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO zyskujesz”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kupujesz i wysoki rabat na ręczniki INICA, MAYA
i MEXICO zyskujesz” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Żnińskiej 2, 62-200 Gniezno, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073724, NIP 7840002915,
REGON 001052980 (dalej: „Organizator”).
1.2. Akcja promocyjna odbywa się w dniach od 21 czerwca do 31 lipca 2021 r. lub
do wyczerpania zapasu towarów promocyjnych (ręczników INICA, MAYA i MEXICO)
wyłącznie na obszarze miast: Gniezno, Mnichowa oraz Pobiedziska, w sklepach pod
nazwą „Społem” PSS w Gnieźnie, które to sklepy oznaczone są plakatami związanymi
z Akcją Promocyjną. (dalej: „Sklepy”). Wykaz Sklepów, w których odbywa się Akcja
Promocyjna przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych pełnoletnich które spełnią
wymagania niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy” lub „Klienci”), dokonujących
zakupów w placówkach handlowych Organizatora (Dalej: Sklepy), oraz będących
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że:
„za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
1.4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
1.5. Promocja określona w niniejszym regulaminie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy
o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 165)
1.6. Promocja określona w niniejszym regulaminie jest sprzedażą rabatową na ręczniki
INICA, MAYA i MEXICO w związku z przyznaniem przez organizatora Akcji promocyjnej
rabatu specjalnego 50% Klientom za dokonanie w Sklepach Organizatora zakupu
towarów o określonej wartości zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Warunki uczestnictwa w Akcji „Kupujesz i wysoki rabat na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO
zyskujesz”
2.1. Akcja Promocyjna kierowana jest do osób , o których mowa w pkt 1.3. niniejszego
Regulaminu, które w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 26 czerwca do 31 lipca 2021
r. dokonają jednorazowego (tzn. stwierdzonego na jednym paragonie fiskalnym)
zakupu dowolnych produktów/ towarów w dowolnym Sklepie za łączną kwotę
minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) brutto. Płatność za w/w zakup
może być dokonana w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź Bonem Społem.
2.2. Do udziału w Akcji promocyjnej włącza się również paragony objęte kartą klienta Społem
których wartość po umniejszeniu rabatu z tego tytułu będzie równa kwocie minimalnej
wskazanej w pkt. 2.1 Regulaminu i będzie spełniać wszystkie pozostałe warunki zawarte
w pkt 3.
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2.3. Paragony będące wielokrotnością kwoty o której mowa w pkt.2.1 nie uprawniają do
udzielenia rabatu na więcej niż jeden ręcznik promocyjny (INICA, MAYA i MEXICO);
chyba że Paragon będący wielokrotnością kwoty w/w kwoty określonej w pkt 2.1
zawiera przynajmniej jeden produkt produkcji własnej Społem oznaczony specjalnym
woblerem (Załącznik nr 3). W takim wypadku Klient po uzyskaniu wielokrotności kwoty
minimalnej 20 złotych uzyskuje prawo do rabatu dodatkowego (dalej Rabatu
Specjalnego) na drugą sztukę ręcznika INICA, MAYA i MEXICO z 50% rabatem.

3. Z Akcji Promocyjnej „Kupujesz i wysoki rabat na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO zyskujesz”
wyłącza się zakup następujących towarów lub usług,
3.1. napojów alkoholowych (w tym również piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 487);
3.2. wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(t.j.Dz. U. z 2017 nr 10, poz. 957) oraz e-papierosów i pojemników (wkładów)
zapasowych do tych produktów;
3.3. transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty
kredytu/pożyczki) oraz zakupy kart lub doładowań energetycznych i telefonicznych
typu pre-paid;
3.4. preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących
do karmienia niemowląt o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 27 oraz art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 149).
4. Rabat specjalny na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO.
4.1 Organizator Akcji Promocyjnej „„Kupujesz i wysoki rabat na ręczniki INICA, MAYA i
MEXICO zyskujesz”, przeznaczył dla klientów którzy dokonają zakupów na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie rabatu w wysokości aż 50% na zakup towarów
objętych niniejszą promocją (ręczników INICA, MAYA i MEXICO).
5 Zasady udzielania rabatu specjalnego na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO w sklepach
posiadających urządzenia POS ( oznaczonych w Załączniku nr 1).
5.1 W celu zakupu ręcznika promocyjnego z rabatem określonym w niniejszym regulaminie
Klient powinien udać się do placówki oznaczonej w Załączniku nr 1 jako Sklep realizujący
rabat -50%, dokonać zakupów za kwotę określoną w pkt 2.1 regulaminu przy
zachowaniu pozostałych warunków, wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji objęty
promocją wybrany przez siebie ręcznik INICA, MAYA, MEXICO i udać się z nim do kasy
wraz z wcześniej wybranym towarem.
5.2 Po przekazaniu kasjerowi towaru za kwotę minimalną po uwzględnieniu rabatu z karty
klienta Społem, przed zakończeniem paragonu kasjer zeskanuje wybrany przez Klienta
produkt promocyjny na który automatycznie zostanie udzielony rabat/rabat specjalny,
przyjmie wskazaną cenę, wyda paragon i przekaże zakupiony towary Klientowi.
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5.3 W przypadku, gdy zakupiony towar stanowi wielokrotność kwoty określonej w pkt 2.1
na jednym paragonie nie upoważnia to klienta do zakupu więcej niż jednego ręcznika
INICA, MAYA, MEXICO z 50% rabatem chyba że spełni on warunki zawarte w pkt 2.3.
5.4 Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby ręczników INICA, MAYA, MEXICO z 50%
rabatem każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
5.5 Z tytułu uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Organizator nie pobiera od Klienta żadnych
dodatkowych opłat lub wynagrodzenia. Przy kasie Klient biorący udział w Akcji
Promocyjnej uiszcza wyłącznie kwotę po rabacie specjalnym wraz z kwotą stanowiącą
wartość minimalnych zakupów wymaganych niniejszym regulaminem.
5.6 Organizator zastrzega, że liczba produktów promocyjnych określonych w Załączniku nr
2 do Regulaminu w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona, a dostępność
poszczególnych rodzajów produktów promocyjnych może się różnić w poszczególnych
sklepach Sieci Społem PSS w Gnieźnie, Mnichowie i Pobiedziskach.
5.7 W czasie trwania Akcji Promocyjnej Klient może dokonać również zakupu ręcznika INICA,
MAYA, MEXICO w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 2 niniejszego
regulaminu bez rabatu specjalnego i bez konieczności spełniania warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
6 Zasady udzielania rabatu specjalnego na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO w sklepach
wyposażonych w kasy fiskalne (załącznik nr 1).
6.1 W celu zakupu ręcznika promocyjnego z rabatem określonym w niniejszym regulaminie
Klient powinien udać się do placówki oznaczonej w Załączniku nr 1 jako Sklep realizujący
rabat specjalny, dokonać zakupów za kwotę określoną w pkt 2.1 regulaminu, wziąć
samodzielnie z oznaczonej ekspozycji objęty Promocją wybrany przez siebie ręcznik
INICA, MAYA, MEXICO i udać się z nim do kasy wraz z wcześniej wybranym towarem.
6.2 Po przekazaniu kasjerowi towaru za kwotę minimalną po uwzględnieniu rabatu z karty
klienta Społem, kasjer zeskanuje wybrany przez Klienta produkt promocyjny z instrukcji
dla sklepów, przyjmie wskazaną cenę, wyda paragon i przekaże zakupiony towary
Klientowi. Uzyskanie rabatu -50% podczas akcji jest tylko możliwe w dniu zakupów,
podczas finalizacji paragonu za minimalną kwotę z uwzględnieniem wszystkich
warunków niniejszego regulaminu. Oznacza to, że na paragony już zakończone po
odejściu od kasy (sfinalizowana) z innego dnia, z innego sklepu nie można uzyskać
rabatu -50% na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO choćby przedstawiło się paragon fiskalny
stwierdzający dokonanie zakupu zgodnie z pkt 2 regulaminu. Wszystkie pozostałe pkt
od 5,3-7 obowiązują również w sklepach z kasą fiskalną
7 Postanowienia końcowe.
7.1 Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji w związku z przeprowadzeniem
niniejszej Akcji Promocyjnej.
7.2 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej w terminie do dnia 14
sierpnia 2021. na adres Organizatora podany na wstępie niniejszego regulaminu w pkt.
1.1. Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać imię i nazwisko, adres
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do korespondencji oraz uzasadnienie przyczyny reklamacji wraz z kopią paragonu
fiskalnego.
7.3 Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt. 7.2. bądź nie zawierające
uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
7.4 Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie a uczestnik zostanie poinformowany o jej
rozpatrzeniu na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia na adres
korespondencyjny wskazany w reklamacji . Rozstrzygnięcie reklamacji przez
Organizatora ma charakter ostateczny.
7.5 Postępowanie reklamacyjne dotyczące przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej
nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień przysługujących uczestnikowi na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.6 W związku z Akcją Promocyjną będą przetwarzane dane osobowe uczestników, którzy
złożą reklamację zgodnie z niniejszym regulaminem. Administratorem danych
osobowych uczestników podanych w związku z złożeniem reklamacji jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe
przetwarzane będą wyłącznie w celach rozpatrzenia przez Organizatora reklamacji
związanej z promocją. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,
ich poprawienia, sprostowania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych informuje, że
podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy
czyjego dane są przetwarzane ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora, przy czym jest to równoznaczne z cofnięciem
reklamacji.
7.7 Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora, w Sklepach
Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.spolemgniezno.pl.
7.8 Wzięcie udziału w promocji oznacza zapoznanie się uczestnika z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
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Załącznik nr 1
Lista placówek biorących udział w promocji
L.P.

NUMER
SKLEPU

ADRES SKLEPU

NAZWA SKLEPU

RODZAJ SKLEPU

GODZINY OTWARCIA SKLEPU

SKLEPY „SPOŁEM” PSS W GNIEŹNIE MIESZCZĄCE SIĘ W GNIEŹNIE

1

1

UL. ROOSEVELTA 59

TORCIK

SPOŻYWCZY

2

11

UL. WARSZAWSKA 5

DELIKATESY

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

3

12

DELIKATESY STAROMIEJSKIE

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

4

13

TRZYNASTKA

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

5

7

6

22

7

23

8

27

9

28

10

32

11

42
55

12

13

63

14
69

15

86

16

87

17

88

18

89

UL. CHROBREGO 2

OS. JAGIELLOŃSKIE 45

Mnichowo, MNICHOWOC

UL. LUDWICZAKA 3

UL. WSCHODNIA 1

UL. WITKOWSKA 18A

UL. POZNAŃSKA 39

UL. BUDOWLANYCH 2

UL. ŻWIRKI I WIGURY 21

UL. BOCZNA 2

UL. ARMII KRAJOWEJ 10

UL. MIODOWA 2

UL. STASZICA 12A

UL. ROOSEVELTA 96

UL. BUDOWLANYCH 25C

UL. CIENISTA 37

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

MIESZKO

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

----------

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

SKLEP NIE
BIERZE UDZIAŁU
W PROMOCJI
SKLEP NIE
BIERZE UDZIAŁU
W PROMOCJI
SKLEP NIE
BIERZE UDZIAŁU
W PROMOCJI
POS/stend

POS/stend

KASA
FISKALNA/półka

POS/stend

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-17.00
SOBOTA 6.00-14.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-20.00
SOBOTA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00
NIEDZIELA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-17.00

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

POS/półka

WIKTORIA

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

POS/stend

----------

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

POS/półka

----------

MAJA

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

KASA
FISKALNA/stend

----------

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

SKLEP NIE
BIERZE UDZIAŁU
W PROMOCJI

RZEPICHA

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

KASA
FISKALNA/stend

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-20.00
SOBOTA 6.00-20.00 NIEDZIELA 9.00-14.00

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

POS/stend

----------

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-17.00

----------

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

KASA
FISKALNA/półka

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

POS/stend

ZIEMOWIT

----------

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

SKLEP NIE
BIERZE UDZIAŁU
W PROMOCJI

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-22.00
SOBOTA 6.00-22.00 NIEDZIELA 8.00-22.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.30
SOBOTA 6.00-21.30
NIEDZIELA 9.00-20.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-14.00

ANNA

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

SKLEP NIE
BIERZE UDZIAŁU
W PROMOCJI

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-19.00
SOBOTA 6.00-14.00

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 6.00-21.00
SOBOTA 6.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00
NIEDZIELA 9.00-17.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
6.00-21.00
SOBOTA 6.00-21.00 NIEDZIELA 9.00-14.00

SKLEPY „SPOŁEM” PSS W GNIEŹNIE MIESZCZĄCE SIĘ W POBIEDZISKACH

19

149

20

154

UL. K. ODNOWICIELA 12

UL. ARMII POZNAŃ 2

DROGERIA

BOGNA

DROGERIA

SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY

KASA
FISKALNA/półk
a
SKLEP NIE
BIERZE
UDZIAŁU W
PROMOCJI
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8.00-17.30
SOBOTA 8.00-14.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
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Załącznik nr 2
KOD EAN 100%

KOD EAN 50%
BEZ POS

NAZWA PRODUKTU

5906900223028

4544652526243

Ręcznik kąpielowy 50*90 cm INCA, kremowy

5906900223035

4544652526250

Ręcznik kąpielowy 50*90 cm INCA, jasny szary

5906900223042

4544652526267

Ręcznik kąpielowy 70*140 cm INCA, kremowy

5906900223059

4544652526274

5906900223066

4544652526281

Ręcznik kąpielowy 70*140 cm INCA, jasny
szary
Ręcznik kąpielowy 50*90 cm MAYA, miętowy

5906900223073

4544652526298

5906900223080

4544652526304

Ręcznik kąpielowy 50*90 cm MAYA, pudrowy
róż
Ręcznik kąpielowy 50*90 cm MAYA, brązowy

5906900223097

4544652526311

Ręcznik kąpielowy 70*140 cm MAYA, miętowy

5906900223103

4544652526328

5906900223110

4544652526335

5906900123960

4544652526342

5906900123977

4544652526359

Ręcznik kąpielowy 70*140 cm MAYA, pudrowy
róż
Ręcznik kąpielowy 70*140 cm MAYA,
brązowy
Ręcznik kąpielowy 50*90 cm MEXICO,
kremowy
Ręcznik kąpielowy 50*90 cm MEXICO, żółty

5906900123984

4544652526366

Ręcznik kąpielowy 50*90 cm MEXICO, szary

5906900123991

4544652526373

5906900223004

4544652526380

Ręcznik kąpielowy 70*140 cm MEXICO,
kremowy
Ręcznik kąpielowy 70*140 cm MEXICO, żółty

5906900223011

4544652526397

Ręcznik kąpielowy 70*140 cm MEXICO, szary
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CENA 100% BEZ
RABATU
SPECJALNEGO

CENA PRZY
RABACIE
SPECJALNYM
50%

35,98 zł

17,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

35,98 zł

17,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

73,98 zł

36,99 zł

„Kupujesz i wysoki rabat na ręczniki INICA, MAYA i MEXICO zyskujesz”
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