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REGULAMIN PROMOCJI  

„Szklanki Coca-Cola” 

 
I. ORGANIZACJA PROMOCJI 
 
1. Promocja organizowana jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej McDonald’s (Aplikacja 

Mobilna).  

 

2. Promocja rozpoczyna się 20 lipca 2020 r. o godzinie 0:00:01, a kończy z upływem dnia 

następującego po opublikowaniu w Aplikacji Mobilnej informacji o zakończeniu 

Promocji (Okres Promocji), z zastrzeżeniem pkt. II.5. Regulaminu. 

 

3. Promocja organizowana jest przez spółkę McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym 

151.569.758,98 zł, posiadająca numer REGON 012050075 oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 521-008-81-10 (Organizator), a także numer BDO: 000046426. 

 

4. Promocją objęte są produkty McDonald’s i produkty McCafe wskazane w Aplikacji 

Mobilnej, w sekcji OkazYEAH!, w kuponach rabatowych zamieszczonych tam w Okresie 

Promocji (Kupony Promocyjne), sprzedawane w Okresie Promocji w punktach 

sprzedaży, tj. w restauracjach McDonald’s i Kawiarniach McCafe wskazanych w pkt I.5. 

Regulaminu. 

 

5. W Promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s i kawiarnie McCafe w Polsce, 
za wyjątkiem znajdujących się na obszarze Lotniska Chopina w Warszawie oraz Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, z zastrzeżeniem, że odbiór darmowych szklanek 
Coca-Cola możliwy jest wyłącznie w restauracjach McDonald’s uczestniczących w 
Promocji, w godzinach ich otwarcia, tj. nie jest możliwy w kawiarniach McCafe. 
Kuponów Promocyjnych nie można wykorzystać w ramach zamówień McDelivery. 
Darmowych szklanek Coca-Cola nie można odebrać w ramach zamówień McDelivery. 

 
6. Informacje dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora znajdują się w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s - 
https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci/ 
 

7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://mcdonalds.pl/regulaminy/ oraz w 

Aplikacji Mobilnej. 

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Z Promocji może skorzystać każdy, kto jest lub zostanie zarejestrowanym i zalogowanym 

https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci/
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użytkownikiem Aplikacji Mobilnej. 

2. W okresie trwania Promocji cena zakupów dokonanych z użyciem Kuponów 

Promocyjnych przez zalogowanego użytkownika Aplikacji Mobilnej będzie zliczana przez 

Aplikację Mobilną. Zliczeniu podlega wyłącznie kwota wynikająca z zakupów do których 

wykorzystano Kupony Promocyjne i wyłącznie w zakresie kwoty wydanej w związku z 

dokonaniem zakupu objętego Kuponami Promocyjnymi.  

3. Za każde 19 złotych, które zostanie wydane przy wykorzystaniu Kuponów Promocyjnych 

użytkownik Aplikacji Mobilnej ma prawo do uzyskania dodatkowego kuponu 

uprawniającego do odbioru darmowej szklanki Coca-Cola (Dodatkowy Kupon) .  

4. Dodatkowy Kupon pojawi się w Aplikacji Mobilnej, w sekcji OkazYEAH! w ciągu 5 (pięciu) 

minut od pierwszego wejścia przez użytkownika Aplikacji Mobilnej do sekcji OkazYEAH! 

Aplikacji Mobilnej dokonanego po dokonaniu zapłaty w związku z którą osiągnięty został 

próg kwotowy wskazany w ust. 3. Dodatkowy Kupon nie pojawi się jednak, jeżeli 

użytkownik wejdzie do sekcji OkazYEAH! Aplikacji Mobilnej dopiero po zakończeniu 

Promocji, nawet jeżeli zapłata, w związku z którą osiągnięty został próg kwotowy 

wskazany w ust. 3 dokonana została przed zakończeniem Promocji.  

5. Dodatkowy Kupon będzie ważny przez okres wskazany w jego treści, przy czym 

Dodatkowy Kupon będzie ważny co najmniej w dniu, w którym pojawi się w Aplikacji 

Mobilnej oraz przez następne dwa dni (do godziny 23:59:59 drugiego dnia 

następującego po pojawieniu się Dodatkowego Kuponu w Aplikacji Mobilnej). Kupon 

zniknie z Aplikacji Mobilnej wraz z upływem okresu jego ważności. 

6. Aby wykorzystać Dodatkowy Kupon należy go aktywować w Aplikacji Mobilnej i w ciągu 

20 (dwudziestu) minut od aktywacji: 

(a) okazać kasjerowi w restauracji McDonald’s, który zeskanuje kod znajdujący się na 

aktywowanym Dodatkowym Kuponie, albo 

(b) zeskanować kod znajdujący się na aktywowanym Dodatkowym Kuponie w 

restauracji McDonald’s przy wykorzystaniu samoobsługowego multimedialnego 

kiosku do składania zamówień i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi 

na tym kiosku, albo  

(c) podać pracownikowi restauracji McDonald’s przyjmującemu zamówienia na tzw. 

linii Drive alfanumeryczny kod znajdujący się na aktywowanym Dodatkowym 

Kuponie.  

7. Wykorzystanie Dodatkowego Kuponu nie musi być połączone z dokonaniem 

jakiegokolwiek zakupu.  

UWAGA: PRZED WYKORZYSTANIEM DODATKOWEGO KUPONU NALEŻY 

ZAPYTAĆ KASJERA, CZY DARMOWE SZKLANKI SĄ DOSTĘPNE W WYBRANEJ 

RESTAURACJI .  W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI  PRZECZĄCEJ 

NALEŻY UDAĆ SIĘ DO INNEJ RESTAURACJI MCDONALD ’S I ZAPYTAĆ 

KASJERA CZY DARMOWE SZKLANKI SĄ DOSTĘPNE W TEJ RESTAURACJI .  
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UWAGA: DODATKOWY KUPON MUSI BYĆ WYKORZYSTANY W CIĄGU 20 

MINUT OD AKTYWACJI, PO TYM OKRESIE ZNIKA Z APLIKACJI  MOBILNEJ  I  

NIE MOŻNA GO WYKORZYSTAĆ.  

8. Organizator przygotował łącznie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) darmowych 

szklanek Coca-Cola, które zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne restauracje 

McDonald’s biorące udział w Promocji, przy czym liczba darmowych szklanek Coca-Cola 

w poszczególnych restauracjach może się różnić. Darmowe szklanki Coca-Cola mogą 

różnić się kolorami, a Organizator w żadnym wypadku nie gwarantuje dostępności 

szklanek w poszczególnych kolorach.  W danej restauracji McDonald’s darmowe szklanki 

Coca-Cola można odebrać wyłącznie do chwili wyczerpania w tej restauracji zapasów 

darmowych szklanek Coca-Cola. Aby upewnić się, czy w danej restauracji McDonald’s 

zapas darmowych szklanek Coca-Cola nie uległ wyczerpaniu, należy, przed 

aktywowaniem Dodatkowego Kuponu, spytać o to kasjera lub pracownika 

przyjmującego zamówienia na tzw. linii Drive. W przypadku aktywowania Dodatkowego 

Kuponu w restauracji McDonald’s, w której wyczerpał się zapas darmowych szklanek 

Coca-Cola, prawo do otrzymania darmowej szklanki Coca-Cola przepada. 

9. Organizator ma prawo do zakończenia Promocji przed wyczerpaniem zapasu 

darmowych szklanek Coca-Cola. 

 
(d) REKLAMACJE 

1. Ewentualne reklamacje należy wysyłać wraz z uzasadnieniem na adres mailowy 

szklanki@mcdonalds.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie adresu poczty elektronicznej użytkownika 

Aplikacji Mobilnej, który został przez niego podany przy rejestracji w Aplikacji Mobilnej. 

Ponadto reklamacja powinna zawierać określenie żądania wraz z uzasadnieniem, w tym 

wskazanie daty i miejsca zdarzenia w związku z którym składana jest reklamacja. 

3.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji e-mailem zwrotnym. 
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