
 
 
 

FAQ 
 
 
 
 
1. Kto może wziąć udział w loterii? 
W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona w 
dniach 22.09 -19.10.2022 zakupu za kwotę minimum 50 zł brutto dowolnego 
towaru lub towarów z oferty Intermarche (towary wyłączone z loterii: napoje 
alkoholowe, wyroby tytoniowe, leki, karty podarunkowe, bony, talony, losy 
loterii pieniężnych, karty do telefonów, preparaty do początkowego żywienia 
niemowląt w tym produkty z kategorii mleka modyfikowanego) w sklepach 
stacjonarnych. 
 
2. Jak mogę wziąć udział w loterii robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym 
Intermarche? 
Zrób w dniach 22.09 -19.10.2022 zakupy za kwotę co najmniej 50 zł brutto 
dowolnego towaru lub towarów z oferty Intermarche (towary wyłączone z 
loterii: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, leki, karty podarunkowe, bony, 
talony, losy loterii pieniężnych, karty do telefonów, preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt w tym produkty z kategorii mleka modyfikowanego) - lista 
Sklepów w regulaminie. W kasie otrzymasz papierowy Kupon Loterii na którym 
znajduje się kod QR i adres strony internetowej loterii – zeskanuj kod i/lub 
wejdź na stronę internetową loterii i dokonaj zgłoszenia rejestrując Kupon. 
Zakup oznaczonych w gazetce Towarów loterii dodatkowo uprawnia do 
otrzymania losów biorących udział w Losowaniu nagród finałowych. 
 
3. Co to jest Kod bonusowy i jak mogę go uzyskać? 
Kod bonusowy zwiększa ilość szans na wygranie nagród natychmiastowych do 
trzech. Link do jego pobrania znajdziesz w gazetkach Intermarche w okresie 
trwania loterii oraz innych komunikatach (m.in. social media Intermarche) 
promujących loterię. Po zeskanowaniu kodu QR w gazetce lub kliknięciu w 
jeden z komunikatów, zostaniesz przekierowany do formularza po którego 
wypełnieniu kod bonusowy otrzymasz w formie bezpłatnego SMS na podany 
numer telefonu. 
 



4. Co mam zrobić z Kodem bonusowym (jak potroić szansę na wygraną)? 
Wystarczy otrzymany na telefon kod bonusowy wprowadzić przy rejestracji 
Kuponu loterii, który uzyskasz za zakupy (zgodnie z warunkami regulaminu), a 
zwiększysz do trzech swoje szanse na grę o nagrody natychmiastowe. 
 
5. Jakie nagrody są do wygrania w loterii? 
Rejestrując Kupon loterii do wygrania jest 1 340 nagród natychmiastowych – 
bony zakupowe Intermarche o wartości 150 zł każdy. Nagrody finałowe – 25 
bonów zakupowych Intermarche o wartości 1 000 zł będzie losowanych 
dodatkowo spośród rejestracji zakupu oznaczonych Towarów w loterii. 
Informacje, które to Towary znajdziesz w gazetkach oraz sklepach Intermarche. 
 
6. Do kiedy mogę zarejestrować Kupon loterii na stronie? 
Kupon loterii odebrany z kasy oraz zakup oznaczonych Towarów można 
zarejestrować od dnia 22.09.2022 r. od godz. 06:30:00 do 19.10.2022 r. do 
godz. 23:59:59. 
 
7. Jak mogę sprawdzić, czy wygrałem/am w loterii bon 150 zł? 
Po prawidłowym zarejestrowaniu Kuponu zobaczysz animację – zakręć kołem. 
Jeżeli po jej zakończeniu pojawi się komunikat: „Gratulujemy – wygrałeś bon 
150 zł” oznacza, że wygrałaś nagrodę natychmiastową. 
 
8. Jak odbiorę nagrodę natychmiastową w postaci bonu 150 zł? 
Nagroda w postaci bonu zakupowego o wartości 150 zł wysyłana jest w formie 
elektronicznej na numer telefonu podany w zgłoszeniu do loterii. W 
wiadomości znajdziesz wszystkie informacje o sposobie jego wykorzystania. 
Bon może być wykorzystany do dnia 29 października 2022 r. 
 
9. Jak mogę grać o nagrody finałowe – bony zakupowe o wartości 1000 zł? 
O nagrody finałowe – bony o wartości 1000 zł możesz grać kupując Towary 
oznaczone co tydzień w gazetce. W trakcie rejestracji Kuponu loterii będziesz 
miał możliwość zarejestrowania paragonu i zaznaczenia w odpowiednim polu 
zakupionych Towarów. Za każdy Towar przysługuje jeden los biorący udział w 
losowaniu niezależnie od ilości zakupionych sztuk tego Towaru. Podstawowym 
warunkiem jest dokonanie zakupów za kwotę co najmniej 50 zł brutto (zgodnie 
z zapisami regulaminu). 
 
10. Kiedy będą losowane nagrody finałowe? 
Losowanie nagród finałowych odbędzie się 20 października 2022 w siedzibie 
Organizatora loterii. Losowanych będzie 25 Zwycięzców. 



 
11. Jak zostanę poinformowany o wygraniu nagrody finałowej? 
Zwycięzca informowany jest o wygranej drogę mailową oraz za pośrednictwem 
bezpłatnego SMS-a, a następnie przez rozmowę telefoniczną (w godzinach 
pomiędzy: 11:00-16:00). Szczegóły dotyczące kontaktu telefonicznego 
znajdziesz w Regulaminie. 
 
12. Czy muszę zachować Kupon loterii i paragon? 
Tak, zachowaj Kupon loterii oraz paragon. Będą one potrzebne do odbioru 
nagród finałowych wraz z podpisanym oświadczeniem który otrzymasz od 
Organizatora. 
 
13. W jaki sposób otrzymam nagrodę finałową? 
Nagroda finałowa bon zakupowy o wartości 1000 zł zostanie wysłana do 
Zwycięzcy przesyłką kurierską w postaci 10 szt. bonów o nominale 100 zł każdy 
na wskazany przez niego adres. 
 
14. Czy publikowana jest lista zwycięzców wszystkich nagród? 
Na stronie loterii publikowane są wyniki losowań natychmiastowych. 
 
15. Jak mogę poprawić moje dane, które zostały już zarejestrowane? 
Niestety nie ma możliwości poprawienia już zarejestrowanych danych. 
 
16. Nie znalazłem/am odpowiedzi na moje pytanie. Co mogę zrobić? 
W przypadku innych problemów lub pytań prosimy o kontakt poprzez 
formularz kontaktowy umieszczony na stronie loterii w stopce.  
 
Szczegółowe warunki loterii opisane są w Regulaminie loterii. 


