
CZEKA NA CIEBIE

INTERKASA
Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj e-bony!

1
W dniach 23.03. - 21.04. przy 
każdych zakupach skanuj kartę 
z aplikacji lub kartę fizyczną Moje 
Intermarche.

Pasek postępu przedstawia wartość Twoich zakupów w okresie od 23 marca 
do 21 kwietnia*. Pierwszy próg to suma wartości zakupów 500 zł, drugi - 950 zł.

Po przekroczeniu pierwszego progu 
otrzymasz E-BON o wartości 10 zł.
Po przekroczeniu drugiego progu 
otrzymasz drugi E-BON 
o wartości 15 zł.

2 Napełniaj pasek postępu i odbierz 
E-BONY na kolejne zakupy!

Aby wziąć udział w akcji musisz być zarejestrowanym uczestnikiem programu MOJE INTERMARCHE. Pobierz aplikację mobilną 
Intermarche Polska lub zarejestruj fizyczną kartę MOJE INTERMARCHE na stronie internetowej https://moje.intermarche.pl/. 
Po zarejestrowaniu do programu, zaloguj się na swoje konto w aplikacji lub na stronie internetowej. Następnie kliknij w dedykowany 
akcji baner, zapoznaj się z regulaminem i potwierdź udział w akcji.

*Do wartości transakcji nie wliczają się: alkohole, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego niemowląt 
oraz leki OTC.



Co jeszcze warto wiedzieć o akcji

INTERKASA
E-BONY możesz odebrać w aplikacji lub na stronie internetowej po przekroczeniu progów do 
28.04.2023 r. i wykorzystać do 5.05.2023 r. Jedno zarejestrowane w programie konto to 
maksymalnie 2 E-BONY (1x10 zł i 1x15 zł) do wykorzystania przy zakupach za minimum 50 zł.

E-BON można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji, należy go 
okazać kasjerowi w aplikacji mobilnej, w formie wydruku lub w formacie PDF na urządzeniu 
mobilnym, do zeskanowania najpóźniej przed dokonaniem wyboru formy płatności.

Jeśli korzystasz z niezarejestrowanej karty fizycznej MOJE INTERMARCHE i w okresie trwania 
akcji będziesz dokonywać transakcji z jej użyciem, to po rejestracji konta w programie i dodaniu 
tej karty do swojego konta transakcje wykonane z jej użyciem podczas trwania akcji zostaną 
uwzględnione na pasku postępu.

Akcja trwa: 23.03.-21.04., szczegóły w aplikacji, 
na intermarche.pl lub po zeskanowaniu kodu.
Akcja tylko dla zarejestrowanych użytkowników

programu MOJE INTERMARCHE.


