
Załącznik do uchwały z dnia 25.11.2015 r.

Regulamin 
rozliczania kuponów Sodexo Pass w „Społem” Powszechnej Spółdzielni

Spożywców w Leżajsku

W związku z ponoszonymi przez Spółdzielnię dodatkowymi kosztami wynikającymi z umowy
dystrybucyjnej z firmą Sodexo Benefits And Rewards Services Polska Sp. z o.o. oraz
znacznych kosztów związanych z obsługą tej umowy od dnia 01.12.2015 r. wprowadza się
prowizję z tytułu realizacji płatności kuponami sodexo w wysokości 3% brutto wartości
nominalnej kuponów.

1. Klienci „Społem” PSS w Leżajsku mogą realizować kupony sodexo pass we wszystkich
sklepach Spółdzielni.
2. Do realizacji przyjmuje się następujące kupony:
a) kupon żywieniowy pass,
b) kupon podarunkowy pass,
c) kupon premiowy pass,
które są kuponami pierwotnymi (bez żadnej pieczątki na odwrocie).
3. Podczas realizacji płatności kuponami sodexo Klient płaci bezzwrotną prowizję z tytułu
ich rozliczenia. Wartość prowizji wynosi 3% brutto wartości nominalnej przyjmowanych
kuponów. Warunkiem realizacji transakcji i przyjęcia w rozliczeniu kuponów sodexo za
dokonane zakupy jest jednoczesne uiszczenie w całości określonej powyżej prowizji.
4. W przypadku, gdy wartość towaru wraz z wartością naliczonej prowizji, przewyższa
nominalną wartość kuponów okazanych przez Klienta, Klient dopłaca różnicę w gotówce
lub innej formie płatności zaakceptowanej przez „Społem” PSS w Leżajsku.
5. W przypadku, gdy wartość towaru wraz z wartością naliczonej prowizji jest niższa niż
nominalna wartość kuponu, różnica nie jest wypłacana.
6. Jeden kupon może zostać zrealizowany tylko do jednej transakcji.
7. Podczas jednej transakcji można realizować płatność więcej niż jednym kuponem.
8. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
9. Kasjer(ka) przyjmuje wyłącznie kupony spełniające warunki opisane w pkt. 2 z aktualną
datą ważności i w stanie umożliwiającym identyfikację oryginalności kuponu.
10. Kasjer(ka) nie przyjmuje kuponów nie spełniających warunków niniejszego regulaminu,
nieoryginalnych lub uszkodzonych (podartych, zmiętych, sklejonych, zabrudzonych
w stopniu uniemożliwiającym identyfikację).
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015 r., zaś jego treść dostępna jest do
wglądu u kierownika każdego sklepu oraz na stronie internetowej www.spolem.lezajsk.pl.
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