
Regulamin Promocji „Szklanka Coca-Cola Gratis” 

1. Organizatorem promocji „Szklanka Coca-Cola Gratis” jest McDonald’s Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-685) przy 

ul. Marynarskiej 15 (Organizator). 

2. W Promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, za 

wyjątkiem zlokalizowanych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie oraz 

Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Łączna liczba 

restauracji McDonald’s biorących udział w promocji według stanu na dzień 17 

sierpnia 2021 wynosi 471; liczba ta przez okres promocji może ulec zmianie w 

skutek zamknięcia istniejącego lub otwarcia kolejnego obiektu. Promocja 

realizowana jest również w usłudze McDelivery. 

3. Promocja obowiązuje od 6 września 2021 do wyczerpania zapasów bonusów.  

4. Promocja polega na tym, że przy zakupie każdego z niżej wymienionych 

produktów promocyjnych, do zakupionego produktu promocyjnego dołączony 

będzie bonus opisany w pkt. 6: 

• McZestaw Powiększony 

• McZestaw Maestro 

• McZestaw Supreme Crispy Chicken (Burger lub  McWrap) 

• Chicken Box 

5. Promocja łączy się z promocjami zniżkowym/rabatowymi dotyczącymi 

produktów promocyjnych wymienionych w pkt. 4. 

6. Bonusem za nabycie każdego z produktów promocyjnych jest szklanka Coca-

Cola. Szklanki występują w sześciu różnych kolorach - Pink, Light Turquiose, 

Dark Grey, Apple Green, Mocha, Midnight. Łączna liczba bonusów 

przewidzianych w promocji wynosi 3 000 000 szt. 

7. Nabywca produktu promocyjnego nie może domagać się otrzymania szklanki 

w określonym kolorze, jednakże w miarę posiadanych przez restaurację 

zapasów szklanek preferencje co do kolorów szklanek będą uwzględniane.  

8. Z uwagi na to, że promocja trwa do chwili wyczerpania zapasu bonusów (pkt. 

3), a zapasy w poszczególnych restauracjach biorących udział w promocji mogą 

się wyczerpywać w różnych terminach, nabywca, który chciałby otrzymać 

bonus za zakup produktu promocyjnego powinien upewnić się przed zakupem 

czy w restauracji, w której dokonuje zakupu dostępne są jeszcze bonusy. 

Bonusy wydawane są wyłącznie przy zakupie, wykluczone jest ich przesyłanie 

nabywcy lub odbiór w późniejszym terminie. 

9. Regulamin dostępny jest na stronie https://mcdonalds.pl/regulaminy/  

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu. Zmiany 

ogłaszane będą na stronie https://mcdonalds.pl/regulaminy/ i wejdą w życie z 

dniem ogłoszenia.  
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11. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w restauracji lub na adres 

kontakt@mcdonalds.pl 
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