Zasady wykorzystania kodów rabatowych o wartości 125 zł w aplikacji InPost Fresh w sklepie Makro
przekazanych w ramach spełnienia warunków akcji prowadzonej przez Citi Bank Handlowy.
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Kod rabatowy o wartości 125 zł brutto może zostać wykorzystany jednorazowo na zakupy w sklepie
Makro wyłącznie w aplikacji InPost Fresh.
Kod rabatowy nie łączy się z innymi voucherami i kodami rabatowymi.
Kod rabatowy zmniejsza należną kwotę zapłaty za dokonane zakupy o 125 zł brutto. Warunkiem
wykorzystania kodu rabatowego jest złożenie zamówienia o wartości minimum 200 PLN (słownie
dwieście złotych) brutto.
W zamówieniu, które opłacane jest kodem mogą pojawić się produkty objęte promocją lub czasowo
określoną ofertą.
Kod rabatowy nie pokrywa kosztów dostawy, za którą klient zobowiązany jest zapłacić, chyba że
przekroczy próg darmowej dostawy (tylko dla opcji dostawy Express).
Kod rabatowy można wykorzystać maksymalnie w terminie do 25 stycznia 2022 r.
Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności kodu rabatowego.
Z działania kodu rabatowego wyłączone są następujące produkty: wyroby tytoniowe, alkohol oraz
kaucja za opakowania zwrotne.
Kod rabatowy zmniejsza należną kwotę za zakupy o 125 zł brutto z wyłączeniem produktów
wskazanych w pkt 8.
Kod rabatowy nie przechodzi na kolejne zakupy.
Kod rabatowy może zostać przekazany i wykorzystany przez osobę trzecią.
W przypadku niewykorzystania kodu rabatowego w określonym terminie, kod przepada.
Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
Aby wykorzystać kod rabatowy należy:
a. Pobrać aplikację InPost Fresh w sklepie Google Play lub App Store (dalej: aplikacja)
b. Zaakceptować regulamin działania aplikacji
c. Zarejestrować swoje konto
d. Wpisać adres dostawy – InPost Fresh realizuje dostawy na terenie Warszawy(z wyłączeniem
dzielnicy Wesoła) oraz w niektórych miejscowościach podwarszawskich. Po wpisaniu adresu
aplikacja zweryfikuje możliwość dostawy pod wskazany adres i wyświetli przejście do sklepu
Makro na zakupy.
e. Wybrać pożądany termin dostawy - kod zadziała bez względu na wybrany typ dostawy
(Express, Dzisiaj, Kolejne Dni)
f. Rozpocząć zakupy i dodać do koszyka produkty na łączną kwotę minimum 200 zł brutto (bez
kosztów dostawy)
g. Przejść do realizacji zamówienia, podać dane wymagane w zamówieniu, ewentualnie dane do
faktury
h. Wpisać kod rabatowy w podsumowaniu zamówienia w wyznaczonym w aplikacji miejscu
i. Sfinalizować transakcję i opłacić pozostałą należność za zamówienie za pomocą wybranej
metody płatności
InPost nie odpowiada za przekazanie kodu rabatowego osobom, których adres dostawy nie znajduje
się w zasięgu działania aplikacji InPost Fresh.
W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu kodu
rabatowego, środki za zwracany towar/towary Uczestnik otrzyma wyłącznie w formie pieniężnej
(zwrot na kartę/przelewem).
W przypadków problemów z realizacją kodu rabatowego oraz zamówienia należy postępować tak jak w
przypadku każdego innego zamówienia czyli skontaktować się z infolinią sklepu Makro:
tel: +48 (22) 500 11 12
e-mail: makro.fresh@makro.pl
PON-SB 6:00-22:00

