REGULAMIN PROMOCJI
„Podwójne punkty w programie Bezcenne Chwile za zakupy
w sklepach Carrefour”
Promocja skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego Bezcenne Chwile
(Priceless Specials), prowadzonego przez Mastercard („Program”):
1.

Organizatorem promocji „Podwójne punkty w programie Bezcenne Chwile za zakupy w Carrefour”
(„Promocja”) jest Mastercard Europe SA, belgijska spółka zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy
w Nivelles w Belgii, pod numerem belgijskiego rejestru RPR 0448038446 z siedzibą w Waterloo,
Belgia, adres: Chaussee de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, Belgia (dalej: „Mastercard”).

2.

Warunki Promocji określa niniejszy regulamin („Regulamin”), który dostępny jest na stronie
internetowej:
https://bezcennechwile.mastercard.pl/partnerzy/CARREFOUR
(poniżej opisu
partnera) oraz https://bezcennechwile.mastercard.pl/partnerzy/CARREFOUR_MARKET (poniżej
opisu partnera). Promocja jest organizowana w ramach Programu i podlega również regulaminowi
Programu, który dostępny jest na stronie internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w
stopce strony).

3.

Promocja jest skierowana do Uczestników Programu. Promocja obowiązuje w terminie od
01.12.2020 r. do 31.03.2021 r., w godzinach od 8:00 do 10:00 („Okres Obowiązywania Promocji”) w
sklepach Carrefour wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej łącznie „Sklepy
Carrefour”). Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
www.carrefour.pl.

4.

Promocja polega na przyznaniu przez Mastercard Uczestnikowi Programu podwójnej ilości Punktów
w Programie z tytułu zakupu towarów w Sklepach Carrefour w Okresie Obowiązywania Promocji,
przy użyciu Karty zarejestrowanej w Programie („Dodatkowe Punkty”) (dla przykładu – jeżeli za zakup
towarów w Sklepach Carrefour Uczestnikowi poza promocją przyznane zostałoby 150 Punktów,
wówczas w Promocji Uczestnik otrzyma dodatkowe 150 Punktów (łącznie – 300 Punktów)).

5. Punkty przyznawane Uczestnikowi z tytułu jakichkolwiek promocji, ofert specjalnych lub
jakichkolwiek innych akcji organizowanych w ramach Programu lub wszelkich innych akcji,
w których przyznawane są Punkty („Inne Promocje”), nie są objęte niniejszą Promocją
i nie podlegają podwojeniu, nawet jeżeli zakup towarów w Sklepach Carrefour w Okresie
Obowiązywania Promocji, doprowadził do spełnienia warunków Innych Promocji.
6. Dodatkowe Punkty zostaną przyznana Uczestnikowi Programu nie później niż w terminie
14 dni roboczych od dnia spełnienia warunków do ich otrzymania, a ich przyznanie zostanie
dokonane poprzez zasilenie Rachunku Programu Uczestnika.
7.
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Punkty przyznane w ramach Dodatkowych Punktów ważne są przez 3 lata od dnia
zasilenia Rachunku Programu. Po upływie tego terminu niewykorzystane Punkty, bez
konieczności składania przez Mastercard jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli
lub dokonywania dodatkowych czynności prawnych, bezpowrotnie wygasają (zostaną
odjęte od salda Punktów na Rachunku Programu). Dodatkowe Punkty nie podlegają
wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju, niż te, które są
dostępne dla Uczestnika Programu w Programie (zgodnie z regulaminem Programu).
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8. Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania reklamacji określa regulamin
Programu natomiast informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu
i celu przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji, a także wszelkie inne
informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą Promocją
określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://bezcennechwile.mastercard.
pl/ (w stopce strony).
9. Mastercard może dokonać zmian niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu
zostanie opublikowana w tej samej formie, w jakiej został opublikowany niniejszy Regulamin
oraz doręczona Uczestnikom na ich adresy mailowe podane przy rejestracji w Programie.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie [14] dni od opublikowania informacji o niej.
Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zrezygnować z udziału
w Promocji. Zmiana nie będzie mieć wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestnika na
podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. na transakcje, o których mowa
w pkt. 4 powyżej, zrealizowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu). W pozostały
zakresie do zmian niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdzie pkt 17 regulaminu
Programu.
10. Terminy użyte w niniejszym regulaminie wielką literą, które nie zostały w nim zdefiniowane
(dookreślone), mają znaczenie nadane im w regulaminie Programu.
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