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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „-30%  NA WYBRANY ASORTYMENT – [PEPCO, ul. Ciepła 7, 19-
300 Ełk]”  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „-30%  NA 
WYBRANY ASORTYMENT - [PEPCO, ul. Ciepła 7, 19-300 Ełk] (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PEPCO Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 73A, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000111962, o kapitale zakładowym w wysokości 27 000 000 złotych, posiadająca 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 7822131157 oraz REGON: 639669292 (dalej jako 
„Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach 
sieci PEPCO w godzinach ich otwarcia, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, (dalej jako 
„Sklepy PEPCO”) 

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniach od [03.11.2022] r. do [09.11.2022] r. lub do 
wyczerpania zapasów produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej (dalej jako „Czas Trwania 
Akcji Promocyjnej”). 

5. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty dostępne w Sklepach PEPCO wskazane w Załączniku 
nr 2 (dalej jako „Produkty Promocyjne” lub w liczbie pojedynczej „Produkt Promocyjny”),  z 
wyjątkiem produktów wskazanych w Załączniku nr 3 (dalej jako „Produkty Wykluczone z 
promocji” lub w liczbie pojedynczej „Produkt Wykluczony z Promocji”). 

 

§ 2.  

Zasady Akcji Promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie 
Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Sklepach PEPCO zakupu Produktów Promocyjnych na 
zasadach określonych poniżej. 

2. Uczestnik, który dokona zakupu Produktu Promocyjnego otrzyma rabat w wysokości 30% ceny 
Produktu Promocyjnego, umieszczonej na etykiecie cenowej Produktu Promocyjnego (dalej jako 
„Rabat”).  

3. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może nabyć dowolną ilość Produktów Promocyjnych.  

4. Organizator zastrzega, że ilość Produktów Promocyjnych w ramach Akcji Promocyjnej jest 
ograniczona, a dostępność poszczególnych Produktów Promocyjnych może się różnić 
w poszczególnych Sklepach PEPCO. 

5. Rabat zostanie udzielony przy kasie. Rabat zostanie udzielony od cen umieszczonych na etykietach 
cenowych Produktów Promocyjnych.   
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6. Produkty Promocyjne zakupione w ramach Akcji Promocyjnej podlegają zwrotowi na zasadach 
regulaminu usługi „Gwarancja zwrotu gotówki", który jest dostępny na stronie: www.pepco.pl . 
W przypadku skorzystania przez Uczestnika z usługi „Gwarancja zwrotu gotówki" względem 
Produktu Promocyjnego, Uczestnik otrzyma zwrot ceny w wysokości odpowiadającej cenie 
określonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT stanowiącej potwierdzenie zakupu Produktu 
Promocyjnego, uwzględniającej zastosowany Rabat. Zwrotowi nie podlegają Produkty 
Promocyjne wyłączone z usługi „Gwarancja zwrotu gotówki zgodnie z regulaminem tej usługi.  

7. Produkty Promocyjne zakupione w ramach Akcji Promocyjnej mogą podlegać reklamacji na 
podstawie rękojmi za wady.  W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji z żądaniem zwrotu 
ceny (w związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy), Uczestnik otrzyma zwrot ceny w 
wysokości odpowiadającej cenie określonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT stanowiącej 
potwierdzenie zakupu Produktu Promocyjnego, uwzględniającej zastosowany Rabat.  

8. Produkty Promocyjne zakupione w ramach Akcji Promocyjnej mogą podlegać reklamacji na 
zasadach wynikających z udzielonej gwarancji na dany Produkt Promocyjny. W przypadku 
pozytywnie rozpatrzonej reklamacji (w przypadku, gdy wymiana Produktu Promocyjnego na taki 
sam lub podobny o porównywalnej cenie oraz jakości, niewadliwy nie będzie możliwa z uwagi na 
brak takiego samego albo podobnego produktu), Uczestnik otrzyma zwrot ceny w wysokości 
odpowiadającej cenie określonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT stanowiącej 
potwierdzenie zakupu Produktu Promocyjnego, uwzględniającej zastosowany Rabat. 

9. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, za wyjątkiem akcji 
wyprzedażowych prowadzonych indywidualnie przez poszczególne Sklepy PEPCO.  

 

§ 3.  

Odwołanie  

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi 
przysługuje prawo do złożenia odwołania. 

2. Odwołanie może zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia skorzystania przez 
Uczestnika z Akcji Promocyjnej. 

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń odwoławczych, odwołanie może 
zostać złożone pocztą elektroniczną na adres klient@pepco.eu . 

4. Składający odwołanie powinien wskazać w treści odwołania swoje dane, tak aby kontakt z nim w 
celu poinformowania o wyniku postępowania odwoławczego był możliwy, a ponadto powinien 
wskazać przyczynę odwołania, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających odwołanie. 

5. W celu usprawnienia postępowania odwoławczego składający odwołanie powinien załączyć do 
odwołania kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów 
Promocyjnych w Sklepach PEPCO. 

6. Odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący odwołanie zostanie 
poinformowany o jego rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jego otrzymania przez Organizatora. 

http://www.pepco.pl/
mailto:klient@pepco.eu
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7. Informacja o rozstrzygnięciu odwołania zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej 
zostało dokonane zgłoszenie odwoławcze lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem 
a Organizatorem. 

 

§4.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach PEPCO i na stronie: www.pepco.pl .  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 Sklepy uczestniczące w promocji  

- Załącznik nr 2 Kategorie Produktów uczestniczące w Akcji Promocyjnej 

- Załącznik nr 3 Kategorie Produktów wykluczonych z Akcji Promocyjnej   

  

http://www.pepco.pl/
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Załącznik nr 1 – Sklepy uczestniczące w promocji 

[PEPCO, ul. Ciepła 7, 19-300 Ełk] 

Załącznik nr 2 – Kategorie Produktów uczestniczące w Akcji Promocyjnej 

1) Odzież niemowlęca, dziecięca i dla dorosłych 
2) Bielizna niemowlęca, dziecięca i dla dorosłych 
3) Obuwie dla dzieci i dla dorosłych 
4) Wyposażenie domu  
5) Tekstylia domowe 
6) Dekoracje domowe 
7) Artykuły gospodarstwa domowego 
8) Zabawki 
9) Produkty sezonowe 
10) Artykuły piśmiennicze 
11) Artykuły elektryczne 
12) Akcesoria dla zwierząt 

 

Załącznik nr 3 – Kategorie Produktów wykluczonych z Akcji Promocyjnej   

1) Doładowania telefonów na kartę 
2) Elektroniczne karty podarunkowe 
3)  Kosmetyki, artykuły higieniczne i kosmetyczne 
4) Chemia gospodarcza i środki czystości 
5) Artykuły spożywcze, woda, napoje 

 
 


