REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.
“Kawa? TASSIMO!”
Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60,
REGON: 012775559 kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00
zł, zwana dalej „Makro”.
“Kawa?

1. Promocja

TASSIMO!”

zostanie

przeprowadzona

dla

Klientów

realizujących zakupy w Sklepie Internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura
znajdującym się pod adresem http://www.makro.pl/shop/pl/office
2. Akcja trwa od 1.06.2016 do 30.09.2017 włącznie, przy czym końcowy termin
rozumiany jest jako koniec okresu realizacji Bonu 2.
3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Makro. Poprzez określenie
„Klient”, bądź „Klient Makro” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania
zakupów na terenie placówek handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A. , nie
będący konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów prowadzonej przez MAKRO,
którego

przedstawicielom

została(y)

wydana(e)

karta(y)

Klienta

MAKRO,

zarejestrowanych w Sklepie Internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura, oraz
dokonujących zakupów poprzez kanał sprzedaży: Internet.
4. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji
wszystkim

jej

potencjalnym

uczestnikom

na

stronie

internetowej

http://www.makro.pl/shop/pl/office.
5. Promocja polega na dodaniu do każdego zakupionego przez Klientów Makro Sklepie
Internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura do ekspresu Bosch Tassimo Vivy
TAS1252 dwóch bonów na zakup kapsułek TASSIMO:
a. Bon obniżający cenę sprzedaży kapsułek o wartości 130 zł netto na pierwszy
zakup kapsułek TASSIMO (Bon 1), przy jednorazowym zakupie kapsułek
TASSIMO za kwotę minimum 130 PLN X zł netto. Możliwość wykorzystania
bonu do 31.07.2017 r.

b. Bon obniżający cenę sprzedaży kapsułek o wartości 57 zł netto – na kolejny
zakup kapsułek TASSIMO (Bon 2), przy jednorazowym zakupie kapsułek
TASSIMO za kwotę minimum 81 zł netto. Możliwość wykorzystania bonu do
30.09.2017 r.
Bony mogą być wykorzystywane wyłącznie przy zakupie w Sklepie Internetowym MAKRO
ONLINE Sklep dla biura. Bony będą wysyłane razem z zakupionymi produktami.
6. Kapsułki TASSIMO biorące udział w promocji, które można nabyć przy pomocy
bonów:
8648 Jacobs Latte Macchiato Caramel
8649 Jacobs Latte Macchiato
8652 Jacobs Espresso
86648 Jacobs Café au Lait Classico
66380 Jacobs Espresso Macchiato
8651 Jacobs Cappuccino
99924 Morning Cafe
77936 Carte Noire Cafe Long Intense
86647 Oreo
8731 Milka
26103 Jacobs Caffé Crema Classico XL
77936 Carte Noire Cafe Long Delicat
7. Lista kapsułek TASSIMO objętych promocją może ulec zmianie.
8. Każdy Klient może wykorzystać dany bon tylko raz. Bon jest ważny na jednorazowe
zakupy. Bon może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za zakupy.
Pozostałą kwotę okaziciel bonu jest zobowiązany dopłacić w innej formie, np.
gotówką, kartą płatniczą przelewem internetowym PayU, kredytem kupieckim.
Bon

towarowy

nie

podlega

wymianie

na

gotówkę.

Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub
zniszczenia

(zamazania,

kreślenia,

W przypadku zniszczenia bonu duplikat nie będzie wydawany.

klejenia

itp.).

9. Bony, upoważniają do zakupu kapsułek TASSIMO tylko w Sklepie Internetowym
MAKRO ONLINE Sklep dla biura. Bonu nie można wykorzystać na zakupy kapsułek
TASSIMO w Halach Stacjonarnych MAKRO Cash and Carry.
10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
11. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty
zakończenia promocji pod adres e mail : joanna.lakoma@makro.pl
12. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego
reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest
ostateczna.
13. Makro ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji oraz
ewentualne reklamacje.
14. Makro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie
pisemnej stosownym aneksem oraz ogłoszenia ich.

