Regulamin Akcji Promocyjnej
„Poczęstuj się poranną kawą”
06/03/2017-19/03/2017
1.

Organizatorem Akcji promocyjnej „Poczęstuj się poranną kawą” (Akcja) jest McDonald’s Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 15.

2.

Akcja prowadzona jest we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce (Restauracje) z wyłączeniem
Restauracji McDonald’s znajdujących się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie.

3.

Akcja będzie prowadzona od dnia 6 marca do dnia 19 marca 2017 roku, w godzinach obowiązywania
oferty śniadaniowej, a w przypadku Restauracji, w której oferta śniadaniowa nie jest dostępna, od
chwili jej otwarcia, do godziny 10.30 - od poniedziałku do piątku oraz do godziny 11:00 - w soboty i
niedziele. W restauracji McDonald’s Warszawa 50 Zachodnia oraz Warszawa 54 Wschodnia akcja
będzie prowadzona od godziny 5:00 do godziny 10.30 - od poniedziałku do piątku oraz do godziny
11:00 - w soboty i niedziele.
(Okres Trwania Akcji).

4.

Z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń zawartych w dalszej części niniejszego regulaminu każda
osoba, która w Okresie Trwania Akcji zgłosi się do kasjera w Restauracji ma prawo do otrzymania
jednej małej kawy gratis, wyłącznie spośród niżej wymienionych:
a) mała kawa czarna;
b) mała kawa biała;
c) małe cappuccino;

5.

Oferta nie dotyczy kawy z McCafé z wyjątkiem restauracji McDonald’s, w których kawa jest dostępna
wyłącznie pod marką McCafé.

6.

Kawa wydawana jest za zgodą uczestnika Akcji lub na jego życzenie.

7.

Osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, kawa może być wydawana wyłącznie za zgodą towarzyszącej
jej osoby pełnoletniej, pod warunkiem, że ta osoba pełnoletnia oświadczy, że sprawuje nad osobą
niepełnoletnią opiekę prawną. Kasjer może odmówić wydania kawy, jeśli poweźmie wątpliwość co do
tego, czy osoba wyrażająca chęć otrzymania kawy ma ukończone 16 lat lub co do prawdziwości
oświadczenia osoby pełnoletniej, o którym mowa wyżej.

8.

W przypadku dokonania zakupu jakiegokolwiek zestawu produktów oferowanego zgodnie z cennikiem
Restauracji, w skład którego wchodzi kawa, rezygnacja z kawy sprzedawanej w tym zestawie nie
powoduje obniżenia jego ceny.

9.

Z uwagi na nieprzewidywalność popytu na kawy oferowane w ramach Akcji, a także z uwagi na
niemożliwość zapobieżenia ewentualnym awariom sprzętowym, oferta może być czasowo niedostępna
w poszczególnych Restauracjach.

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu
ogłaszane będą na stronie internetowej www.mcdonalds.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia
zmiany regulaminu na stronie internetowej www.mcdonalds.pl.
11. Regulamin Akcji dostępny jest w każdej restauracji McDonald’s w Polsce oraz na stronie internetowej
www.mcdonalds.pl .

