
 

REGULAMIN  AKCJI POD NAZWĄ „ KORZYSTNE CZWARTKI PRZEZ CAŁY  MARZEC” 

 

DLA POSIADACZY KARTY BONUS E. LECLERC  

 

1. Organizatorem Akcji pod nazwą  „Korzystne czwartki przez cały marzec””   dla posiadaczy Karty 
Bonus E. Leclerc jest  Rzeszówdis sp. z o.o. ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000000137, NIP: 8133201428, zwana dalej 
„Organizatorem” lub „Hipermarketem E. Leclerc Rzeszów”. 

2. Akcja skierowana jest wyłącznie do klientów hipermarketu E. Leclerc Rzeszów posiadających Kartę 
Bonus E. Leclerc. 

3.  Akcja nie dotyczy Stacji Paliw E. Leclerc Rzeszów.  
4. Z Akcji wyłączone są następujące produkty: wyroby tytoniowe, alkohol, piwa bezalkoholowe, 

doładowania kart pre-paid, doładowania telefonów, leki i inne wyroby farmaceutyczne, produkty 
żywienia początkowego oraz zakupy na stacji paliw E. Leclerc.  

5.  Klient, który  w każdy czwartek w miesiącu marcu 2023   dokona   zakupów w hipermarkecie E. 
Leclerc Rzeszów za minimum 200 zł. ( słownie:  dwieście złotych )  otrzyma 20 zł. ( słownie: 
dwadzieścia złotych ) na swoją kartę bonus  do wykorzystania przy następnych zakupach. 

6. Na jedną Kartę Bonus E. Leclerc  klient może skorzystać z Akcji wyłącznie 1 raz w ciągu dnia.  
7. Bez względu na wartość paragonu powyżej 200 zł. Klient otrzymuje jednorazowo 20 zł ( słownie: 

dwadzieścia złotych ). 
8. W miesiącu marcu klient może uzyskać  na swojej karcie maksymalnie 100 zł . w ciągu trwania całej 

Akcji. ( przy założeniu , że  zrobi zakupy w każdy jeden czwartek miesiąca. )  
9. Paragony nie łączą się. 
10. Biorąc udział w Akcji klient potwierdza, że wyraża zgodę  na jej zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 
11. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym do zmiany zasad 

Akcji o ile nie narusza to już praw nabytych przez klientów. Organizator może również w każdym 
czasie akcję odwołać. 

12. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa 
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi 
w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje 
dotyczące Akcji. 

13. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji klient powinien zgłaszać najpóźniej w terminie do 15.04.2023 
roku w formie pisemnej  na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 powyżej lub w formie 
wiadomości email na adres poczty elektronicznej: administracja@leclerc.tio.pl z tytułem 
wiadomości: „Reklamacja ”. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane. Termin na wniesienie reklamacji uważa się za zachowany jeżeli przesyłka zawierająca 
reklamację zostanie w ww. okresie nadana do Organizatora przesyłką kurierską lub pocztą.  

14. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu,  jak również powód 
składania reklamacji. 



15. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia lub przesłania pocztą 
elektroniczną.  

16. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma od Organizatora odpowiedź na piśmie lub emailem na 
adres podany przez klienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


