REGULAMIN
„Programu Lojalnościowego Kawa McCafé”
1.

Organizatorem „Programu Lojalnościowego Kawa McCafé” (Program) jest McDonald’s Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 15 (Organizator).

2.

W Programie uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, za wyjątkiem restauracji
McDonald’s na terenie portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz portu lotniczego im. Lecha
Wałęsy w Gdańsku.

3.

Program trwa do odwołania. O terminie zakończenia Programu Organizator powiadomi za pośrednictwem
strony internetowej www.mcdonalds.pl z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

4.

Program skierowany jest do wszystkich osób dokonujących w restauracjach uczestniczących w
Programie zakupu dowolnej kawy, zarówno jako odrębnego produktu, jak i stanowiącej element
oferowanych zestawów.

5.

Uczestnik Programu przy zakupie otrzymuje jeden hologram za każdą zakupioną kawę, który należy
nakleić na specjalną kartę do zbierania hologramów wydawaną przez Organizatora. Do otrzymania
naklejki nie uprawnia jednak zakup kawy nabytej w ramach promocji cenowej (akcja rabatowa, kupony
itp.).

6.

Uczestnik Programu, w zamian za 5 (pięć) zebranych hologramów otrzyma kawę z oferty McCafé
obowiązującej w restauracji McDonald’s, w której dokona wymiany hologramów na kawę. Kawa wydawana
jest po przekazaniu kasjerowi karty z zebranymi hologramami. Wymaganych 5 (pięć) hologramów może
być zebranych na więcej niż jednej karcie.

7.

Organizator ma prawo odmowy przyjęcia naklejek uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich
autentyczności.

8.

Kawa w zamian za zebrane hologramy wydawana jest w ramach oferty restauracji McDonald’s, w której
hologramy są wymieniane. Oferty kaw w poszczególnych restauracjach McDonald’s mogą się różnić, a w
niektórych dostępna jest wyłącznie ograniczona oferta kawowa; wykaz restauracji McDonald’s z
ograniczoną ofertą kawową dostępny jest na stronie www.mcdonalds.pl/ograniczenia-menu . Oferta
obowiązująca w restauracji McDonald’s dostępna jest w cenniku tej restauracji. Kawa w zamian za zebrane
hologramy wydawana jest bez ekstra dodatków np. dodatkowego espresso, syropu itp., dodatków takich
nie można również do wydawanej kawy dokupić. Na prośbę Uczestnika Programu w wydawanej za
zebrane hologramy kawie:
− mleko może zostać zastąpione napojem sojowym albo mlekiem bez laktozy,
− kawa może zostać zastąpiona kawą bezkofeinową,
w zależności od oferty dostępnej w poszczególnych restauracjach.

9.

Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.mcdonalds.pl .

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Programu, z poszanowaniem praw
nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej
www.mcdonalds.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
11. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w restauracji lub na adres: kontakt@mcdonalds.pl .

