
5 GWARANCJI JAKOŚCI
I NISKICH CEN

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Piotr i Paweł gwarantuje dostępność produktów na półkach

ŚWIEŻE PRODUKTY 
Piotr i Paweł gwarantuje produkty z dobrą datą przydatności

SPRAWNA OBSŁUGA
Piotr i Paweł gwarantuje sprawną obsługę przy stoiskach
z obsługą tradycyjną oraz przy kasach

NISKIE CENY
Piotr i Paweł gwarantuje najniższe ceny
z  kartą rabatową

ZGODNOŚĆ CEN
Piotr i Paweł gwarantuje zgodność ceny na półce
z ceną na paragonie

W SKLEPIACH W LESZNIE:
C.H. NASZE LESZNO, UL. NARUTOWICZA 84;

AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5 W SKLEPACH W LESZNIE:
C.H. NASZE LESZNO, UL. NARUTOWICZA 84; AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5     



1. Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w samoobsłudze.
2. Nie dotyczy pieczywa w ostatniej godzinie funkcjonowania sklepu. 

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Piotr i Paweł gwarantuje dostępność produktów na półkach

Jeśli zdarzy Ci się znaleźć półkę, 
na której nie będzie produktu oznaczonego 
etykietą cenową i produkt nie będzie 
dostępny w innym miejscu w sklepie, 
odbierz w Informacji KUPON „15% RABATU” 
na kolejne jednorazowe zakupy.

Dotyczy produktów 
z oznaczonym terminem 
przydatnościmz wyłączeniem 
jednodniowych soków 
Marwit i Cymes.

ŚWIEŻE PRODUKTY 
Piotr i Paweł gwarantuje produkty z dobrą datą przydatności

Jeśli znajdziesz w naszym sklepie 
produkt przeterminowany lub
w ostatnim dniu przydatności
do spożycia,  odbierz w Informacji 
KUPON „15% RABATU”
na jednorazowe zakupy.

SPRAWNA OBSŁUGA
Piotr i Paweł gwarantuje sprawną obsługę przy stoiskach z obsługą  tradycyjną oraz przy kasach

1. Wery�kacja niezgodności ceny następuje poprzez sprawdzenie, czy etykieta 
dotyczy zakupionego  produktu (np. poprzez porównanie kodów kreskowych).
2. Nie dotyczy przypadku, gdy cena na paragonie jest niższa.

ZGODNOŚĆ CEN
Piotr i Paweł gwarantuje zgodność ceny na półce z ceną na paragonie

Jeśli zdarzy Ci się znaleźć różnicę pomiędzy ceną produktu
na półce a ceną na paragonie, odbierz w Informacji
KUPON „15% RABATU” na jednorazowe zakupy. 

NISKIE CENY
Piotr i Paweł gwarantuje najniższe ceny z kartą rabatową

Wszystkie kupony podlegają realizacji wyłącznie w sklepie w którym zostały wydane.  KUPON „15% RABATU” na jednorazowe zakupy:  - przeznaczony jest do realizacji  w ciągu 30 dni w sklepie, w którym został wydany; - i dotyczy zakupów
do 1000 zł. Rabat przysługujący na podstawie KUPONU „15% RABATU” nie obejmuje wyrobów tytoniowych i kart prepaidowych. Kupony  „15% RABATU” na jednorazowe zakupy i inne rabaty udzielane przy kasie nie sumują się.  

Szczegółowy regulamin Programu „5 Gwarancji” dostępny jest w punkcie informacyjnym sklepu oraz na www.piotripawel.pl

1. Pracownicy sklepu obecni na stoisku tradycyjnym wykonujący w danym momencie inne prace niż obsługa klienta 
(np. układanie towaru) nie są  zaliczani do osób obsługujących klientów.
2. Osoby towarzyszące nie są liczone jako klienci w kolejce.

Jeśli na jednego Sprzedawcę obsługującego przy stoisku z obsługą tradycyjną, przypada więcej 
niż 3 klientów oczekujących w kolejce, niezwłocznie zgłoś to osobie obsługującej kolejkę. 
Po potwierdzeniu tego faktu, odbierz w Informacji KUPON „15% RABATU” na kolejne jednorazowe zakupy.

1. Osoby towarzyszące nie są liczone jako klienci dokonujący zakupów.
2. KUPON 15% RABATU na jednorazowe zakupy nie przysługuje w przypadku, 
gdy wszystkie znajdujące się w sklepie kasy są otwarte.

Jeżeli jesteś co najmniej piątym klientem w kolejce do kasy i przy wszystkich 
pozostałych czynnych kasach  jest także co najmniej 4 klientów, niezwłocznie 
zgłoś to kasjerce.  Po potwierdzeniu tego faktu odbierz w Informacji KUPON 
„15% RABATU” na kolejne jednorazowe zakupy.

1. Lista sklepów objętych porównaniem: Biedronka, Carrefour, 
Intermarche, Kau�and, Lidl, Netto, Polo, Tesco.
2. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych  w wyżej 
wymienionych sklepach w cenach  promocyjnych, przecenach 
i wyprzedaży oraz produktów nieoznaczonych kodem kreskowym.

Jeśli w ciągu 3 dni od zakupów kupisz taki sam 
produkt (z tym samym kodem kreskowym) 
w innym sklepie znajdującym się w Lesznie, 
w cenie co najmniej o 5% niższej od ceny 
obowiązującej w naszym sklepie Piotr i Paweł
- odbierz w Informacji KUPON „15% RABATU” 
na jednorazowe zakupy.

W SKLEPACH W LESZNIE:
C.H. NASZE LESZNO, UL. NARUTOWICZA 84; AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5     

W SKLEPACH W LESZNIE:
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