
  

  

Regulamin akcji "Kupony Biedronka" (dalej: "Regulamin")  

  

Regulamin obowiązuje od 29 maja 2020 r.   

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1.1. Organizatorem akcji "Kupony Biedronka" (zwanej dalej: "Akcją") jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, 02677, na ul. Taśmowej 7, wpisana do KRS pod numerem 0000217207, NIP: 951-21-20-

077, operator sieci Play, zwana dalej: "Play" lub "Organizatorem".  

1.2. Akcja polega na możliwości otrzymania od Play bonu (zwanego dalej „Kuponem” lub „Kartą 

podarunkową”) o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) do wykorzystania przy zakupie w 

sklepach sieci Biedronka.  

1.3. Akcja trwa od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania puli kuponów 

określonej liczbą 1000 (słownie: tysiąc).   

  

2. UCZESTNICY AKCJI  

  

2.1. Akcją objęte są wyłącznie osoby (zwane dalej: „Uczestnik”), które w okresie od 29.05.2020 r. do 

30.06.2020 r. do godziny 23:59:  

− dokonają zakupu Urządzenia bez abonamentu na stronie 

www.play.pl oraz − dokonają płatności online za zamówione 

Urządzenie.  

  

3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI PRZEZ KLIENTÓW PLAY  

  

3.1. Warunkiem otrzymania Kuponu jest odbiór zamówionego urządzenia w punkcie sprzedaży Play 

lub u kuriera  

3.2. Kupon nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w ciągu 14 dni od 

odbioru Zamówienia  

3.3. Jeden kupon przyznawany jest do jednego zamówienia złożonego w sklepie internetowym Play, 

niezależnie od liczby objętych tych zamówieniem Urządzeń.  

3.4. Kupon przyznawany jest do zamówień o wartości powyżej 199 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

dziewięć złotych) brutto.  

3.5. Play wyśle Kupon drogą pocztową na podany w zamówieniu adres korespondencyjny w ciągu 14 

dni od spełnienia warunków z pkt 3.1. i 3.2.  

3.6. Termin ważności Kuponu upływa 20.11.2021 o godzinie 23:59.   

3.7. Kupon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.  
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4. PRZEBIEG AKCJI  

  

4.1. Zasady wykorzystywania kuponów w sieci sklepów Biedronka dostępne są na stronie Jeronimo 

Martins Polska  

S.A. pod linkiem www http://www.biedronka.pl/karty-podarunkowe  

4.2. Kupon może być wykorzystany wyłącznie w sieci sklepów Biedronka, zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie z pkt 4.1.  

  

5. ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

  

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane poprzez kontakt z Obsługą Klienta Play.   

5.2. Reklamacje dotyczące Kart podarunkowych Biedronka należy bezpośrednio zgłaszać w JMP 

Polska telefonicznie pod numerem telefonu: 0 22 205 33 00 lub pisemnie na adres: Jeronimo Martins 

Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, z dopiskiem "E-kod na Zakupy – reklamacja".   

  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

6.1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu 

Biedronka oraz przepisy powszechnego prawa.   

6.2. Niniejszy regulamin jest dostępny na www.play.pl.   

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. 

Informacja o zmianie zostanie opublikowana na www.play.pl  
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