REGULAMIN PROMOCJI
„KUP KAPSUŁY – ZGARNIJ EKSPRES”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja jest organizowana pod nazwą „Kup kapsuły - zgarnij ekspres”.
Organizatorem Promocji jest Corriere Caffe sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 10/20, 41-500 Chorzów, NIP
6272712031, Regon 241778856 KRS 0000370218 (dalej: „Organizator”) e-mail: biuro@corrierecaffe.pl .tel.
690 906 700
Promocja prowadzona jest:
a) stacjonarnie w przy Alei Harcerska 3c,
b) w Internecie, na stronie premiato.pl w zakładce promocje: https://premiato.pl/promocje
c) na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/CorriereCaffe
Promocja trwa od 27.11-30.11.2020 r.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunki uczestnictwa w Promocji:
a) osoba biorąca udział w Promocji musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1;
b) osoba ma prawo skorzystać z promocji jednorazowo,
§3
ZASADY PROMOCJI
1. Akcja promocyjna obejmuje wszystkie rodzaje kapsułek Attibassi dostępnych w smakach: Classico, Arabica,
Intenso sprzedawanych w opakowaniach po 10 kapsułek.
2. Warunkiem udziału w akcji jest dokonanie w dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2020 r. zakupu 100 opakowań
kapsułek Attibassi o dowolnym smaku.
3. Każdy kto spełni warunek z § 3 pkt 2 otrzyma od Organizatora ekspres automatyczny na kapsułki model
Cino Zoe CN-Z02
4. Zakupu można dokonać poprzez:
a)
sklep internetowy https://premiato.pl/
b)
profil na Facebooku wysyłając prywatną wiadomość do Organizatora
https://www.facebook.com/CorriereCaffe
c)
wysyłając zamówienie na adres mailowy Organizatora lub dokonując zakupu telefonicznie
5. W przypadku braku wyboru przez Uczestnika smaku kapsuł, wybór smaku zostanie dokonany losowo
przez Organizatora.
6. Dokonując zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji
zamówienia, w tym wystawienia dowodu zakupu oraz wysyłki zakupionego produktu.
7. Do ceny zakupu doliczony zostaje koszt transportu, który pokrywa Uczestnik, za wyjątkiem odbioru
osobistego pod adresem Organizatora: Al. Harcerska 3c w Chorzowie.
8. Kapsuły wraz z ekspresem zostaną wysłane do Uczestnika wyłącznie po otrzymaniu przelewu na kwotę
1317,44 zł brutto (1299zł za kapsuły + 18,44zł za koszt dostawy). Przelewu należy dokonać na numer konta
bankowego Organizatora: 03 1050 1243 1000 0090 8071 6500 lub poprzez platformę przelewy24 (dostępna
podczas zakupów w sklepie internetowym premiato.pl).
9. Promocja nie dotyczy strony allegro.pl.
10. Akcja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi.
§4
ZWROTY I REKLAMACJE, ZASADY GWARANCJI

1. Zwroty produktów zakupionych w ramach Akcji mogą być dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez
Organizatora.
2. Reklamacje związane z Akcją mogą być składane na ogólnych zasadach stosowanych przez Organizatora i będą
rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Gwarancja zostaje wyłączona.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnik prawdziwych danych osobowych, tj.: imię,
nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
2. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji
promocyjnej oraz w związku z dokonanym zakupem.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych
czynności promocyjnych.
2. Dla Akcji właściwe jest prawo polskie a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie zasady ogólnie stosowane przy sprzedaży prowadzonej przez Organizatora, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa.

