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REGULAMIN SPRZEDAŻY ROBOTA HOFFEN CHEF EXPRESS 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży Robota Hoffen Chef Express (zwanego 

dalej jako „Towar”).  
1.2. Sprzedaży Towaru dokonuje spółka działająca pod firmą Jeronimo Martins Polska Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, 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 0000222483, NIP: 7791011327, kapitał zakładowy: 715.000.000,00 zł, 

opłacony w całości.  
1.3. Towar będzie oferowany do sprzedaży w Sklepach sieci „Biedronka”, w okresie od 18 kwietnia 

2017r. do 20 kwietnia 2017r.lub do wyczerpania zapasów Towaru - w zależności, która z tych 

okoliczności nastąpi wcześniej. W niektórych Sklepach sieci „Biedronka” Towar nie będzie  

dostępny. Sklepy sieci „Biedronka”, w których Towar będzie dostępny oraz Sklepy sieci 

„Biedronka”, w których Towar nie będzie dostępny są oznaczone na stronie internetowej 

www.biedronka.pl. Towar będzie oferowany do sprzedaży w dniach i godzinach, w których w 

okresie od 18 kwietnia 2017r. do 20 kwietnia 2017r. Sklepy sieci „Biedronka” będą otwarte. 

Dni i godziny, w których Sklepy sieci „Biedronka” będą otwarte w ww. okresie, podane są na 

stronie internetowej www.biedronka.pl. 

 
2. DEFINICJE 

2.1. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt. 1.2 powyżej. 

2.2. Sklep - oznacza stacjonarny sklep sieci „Biedronka”, w którym Towar jest oferowany do 

sprzedaży. W niektórych Sklepach sieci „Biedronka” Towar nie będzie oferowany do 

sprzedaży. Sklepy sieci „Biedronka”, w których Towar będzie oferowany do sprzedaży oraz 

Sklepy sieci „Biedronka”, w których Towar nie będzie oferowany do sprzedaży są oznaczone 

na stronie internetowej www.biedronka.pl  

2.3. Uczestnik lub Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych nabywającą Towar w Sklepie na podstawie umowy sprzedaży. 

2.4. Konsument – Klient dokonujący niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową zakupu Towaru w Sklepie. 

2.5. KARTA MOJA BIEDRONKA - karta lojalnościowa wydawana wyłącznie Konsumentom w 

Sklepach przez Organizatora, wymagająca rejestracji, która odbywa się telefonicznie (pod 

numerem (22) 205 34 00) lub przez internet (moja.biedronka.pl).  

2.6. BON – bon rabatowy o wartości 100 zł. wydawany przy zakupie Towaru na zakupy 

dowolnych towarów w sklepach Biedronka z wyłączeniem produktów określonych w punkcie 

2.8 (Produkty wyłączone) w okresie ważności BONU.    

2.7. Książka kucharska  – Książka „Hoffen Chef Express – Przepisy Kuchni Polskiej” dostępna 

w sprzedaży sprzedawana w cenie 7,99 PLN brutto. 
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2.8. Produkty wyłączone : papierosy; preparaty do początkowego karmienia niemowląt oraz  w 

okresie 18.04.2017r. – 20.04.2017r. Robot Hoffen Chef Express. 

 

 

 

 
3. ZASADY SPRZEDAŻY 

3.1. Organizator gwarantuje sprzedaż Towaru jedynie od 18 kwietnia 2017r. do 20 kwietnia 2017r. 

lub do wyczerpania zapasów Towaru - w zależności, która z tych okoliczności nastąpi 

wcześniej. O wyczerpaniu zapasu Towaru Organizator niezwłocznie poinformuje, 

zamieszczając taką informację na stronie internetowej www.biedronka.pl. 
3.2. Towar będzie oferowany przez Organizatora do sprzedaży po cenie jednostkowej w kwocie: 

a) 999,- z. (brutto), przy czym Organizator zastrzega, że ta cena Towaru  dotyczy 

Klientów posiadających zarejestrowaną KARTĘ MOJA BIEDRONKA ,  z możliwością 

systemu sprzedaży, o którym mowa w pkt.3.4,  Przy zakupie Klientowi zostaną 

wydane  2 BONY;  
b) W przypadku, gdy Klient dokonujący zakupu Towaru zgodnie z pkt a) w trakcie 

rejestrowania transakcji zakupi również Książkę Kucharską, dla Książki Kucharskiej 

zostanie naliczony rabat w wysokości 7,99 zł. brutto;   

c) 1.499,- zł (brutto), z zastrzeżeniem, że cena ta będzie dotyczyła Klientów nie 

posiadających zarejestrowanej KARTY MOJA BIEDRONKA.  
3.3. Zapłata ceny za Towar może być dokonana przez Uczestnika w sposób tradycyjny (np. 

gotówką w kasie Sklepu lub w innych formach dostępnych w danym Sklepie). 

3.4. Klient może dokonać zapłaty za towary zakupione w sklepie Biedronka przy pomocy Bonu, 

jeżeli wartość towarów bez Produktów wyłączonych przekroczy 80 zł. przy użyciu jednego 

BONU lub 160 zł. jeżeli dla jednej transakcji użyte będą 2 BONY. 

Jeżeli wartość towarów bez Produktów wyłączonych jest niższa niż 100 zł.  dla zakupu przy 

użyciu jednego BONU lub 200 zl. przy użyciu 2 BONÓW – pozostała wartość Bonu ulega 

anulowaniu oraz nie podlega zwrotowi.  

Bony są ważne w okresie 18 kwietnia 2017r. do 31 maja 2017r. Po 31 maja 2017 BONY 

tracą ważność.  

 

3.5. Towar nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy została orzeczona niemożliwość naprawy 

Towaru, a wymiana Towaru jest niemożliwa – Konsument otrzyma zwrot ceny Towaru.  

 

 

4. REKLAMACJE 
4.1. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym Regulaminem należy zgłaszać telefonicznie na 

numer: (0-22) 20-53-400 – koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora lub 

elektronicznie na adres mojabiedronka@biedronka.eu.  
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4.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za 

pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. 
4.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, nie później 

jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą 

reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 4.2 powyżej liczony jest od dnia 

złożenia uzupełnionej reklamacji.  
4.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację 

wyłącznie w związku z procedurą reklamacji.  
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1. Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.biedronka.pl oraz w Sklepach. 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana będzie 

dostępna na stronie internetowej www.biedronka.pl i będzie wiążąca po upływie 2 (dwóch) dni 

od dnia jej udostępnienia.  

5.3. Po dniu 20 kwietnia 2017 r. Towar nie będzie oferowany do sprzedaży na zasadach 

wynikających z niniejszego Regulaminu.  

5.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
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