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Regulamin Promocji  

„Szklanki Coca-Cola w MojeM Nagrody” 

1. Organizatorem promocji „Szklanki Coca-Cola w MojeM Nagrody” jest McDonald’s Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy  

ul. Marynarskiej 15 (Organizator). 

2. Promocja adresowana jest do użytkowników aplikacji mobilnej McDonald’s  korzystających 

z Programu Lojalnościowego (Użytkownicy). Aplikację mobilną McDonald’s (aplikacja) 

można pobrać na posiadany smartfon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do 

Internetu, działające w systemie iOS lub Android, odpowiednio z App Store® albo ze sklepu 

Google Play®.  

3. W promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, z wyjątkiem 

zlokalizowanych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego Gdańsk 

im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 

4. Promocja trwa od 12 września 2022 roku do 23 października (6 tygodni) lub do wyczerpania 

zapasów nagród rzeczowych wskazanych w  pkt. 7. 

5. W ramach promocji Użytkownik może wymienić każde 100 zgromadzonych w Programie 

Lojalnościowym punktów na nagrodę rzeczową – szklankę Coca-Cola. jednakże wymiany 

punktów na nagrodę rzeczową można będzie dokonać wyłącznie do chwili wyczerpania puli 

nagród.  

6. Rodzaje i ilości dostępnych ogółem (tj. we wszystkich restauracjach McDonald’s biorących 

udział w promocji) nagród rzeczowych wskazuje tabela zamieszczona  

w pkt. 7. 

7. W ramach promocji przewidziano następujące nagrody rzeczowe: 

nagroda rzeczowa  

punkty potrzeby 

do uzyskania 

nagrody 

liczba nagród w promocji 

  

Midnight Blue 100 300.000 

  

Georgia Green 100 300.000 

  

Bronze 100 300.000 

  

Purple 100 300.000 

  

Light Turquoise 100 300.000 

8. Wymiana punktów na nagrodę rzeczową odbywa się w dwóch krokach:  

• (krok 1.) Użytkownik aktywuje w aplikacji, w sekcji MojeM, kupon symbolizujący 

wybraną nagrodę rzeczową, to działanie spowoduje automatyczne pobranie 

odpowiedniej ilości punktów z konta Użytkownika w aplikacji. 
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• (krok 2.) Użytkownik odbiera wybraną nagrodę rzeczową okazując kupon aktywowany 

w kroku 1. - odbioru należy dokonać w restauracji McDonald’s biorącej udział  
w promocji, w której dostępna jest wybrana nagroda.  

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę nagród rzeczowych, Użytkownik powinien 

upewnić się czy wybrana przez niego nagroda rzeczowa dostępna jest jeszcze w restauracji 

McDonald’s, w której zamierza ją odebrać. 

Uwaga: Nagrodę rzeczową można odebrać wyłącznie od pracownika restauracji 

McDonald’s obsługującego kasę, dlatego też nie jest możliwy odbiór w ramach zamówień 

McDelivery.  

Uwaga: Nagrodę rzeczową można odebrać za pośrednictwem znajdującego się w 

restauracji kiosku do składania zamówień oraz przy okazji składania zamówień na produkty 

lub towary McDonald’s w aplikacji, w ramach funkcjonalności „Zamów i odbierz”, jednakże 

te kanały sprzedaży nie umożliwiają wyboru koloru szklanki i nie są zsynchronizowane z 

informacjami o stanie magazynowym nagród rzeczowych. W szczególności może zdarzyć 

się sytuacja, gdy możliwość zamówienia szklanki przez jeden z tych kanałów sprzedaży nie 

będzie zablokowana mimo braku stanów magazynowych. W związku z tym korzystającym 

z kiosku zaleca się upewnić wprzód u pracownika restauracji McDonald’s czy wybrana przez 

Użytkownika nagroda rzeczowa jest jeszcze dostępna w tej restauracji. W przypadku gdy 

odebranie zamówionej nagrody rzeczowej nie będzie możliwe z powodu wyczerpania 

zapasu magazynowego, konieczne będzie zgłoszenie przez Użytkownika reklamacji zgodnie 

z pkt. 12. 

Uwaga: Zgodnie z powołanym w pkt. 11 niniejszego regulaminu pkt. 4 Regulaminu 

Świadczenia Usług OnLine McDonald's (Polska) (s. 10) Jednego dnia (00:00:00-23:59:59) 

Użytkownik może odebrać maksymalnie 5 Nagród. 

9. Użytkownik, który zgodnie z pkt. 8 wykonał krok 1., ale z jakiegokolwiek powodu  

w terminie do 23 października 2022 roku nie zrealizował kroku 2. może złożyć reklamację 

zgodnie z pkt. 12. Po potwierdzeniu przez Organizatora wyżej opisanej sytuacji (wykonania 

1. i niewykonania 2. kroku) Użytkownik otrzyma na swoje konto w aplikacji zwrot punktów 

pobranych na nagrodę. 

10. Regulamin promocji dostępny jest na: https://mcdonalds.pl/regulaminy/. Organizator 

zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu promocji. Zmiana wchodzi w życie 

w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia.  

11. W zakresie nieuregulowanym do promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Świadczenia Usług OnLine McDonald's (Polska), który dostępny jest tutaj. Wskazany 

regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa i gromadzenia punktów w ramach 

Programu Lojalnościowego. 

12. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji należy składać do dnia 6 listopada 2022 roku 

wraz z uzasadnieniem zawierającym opis problemu i żądaniem reklamacyjnym. Reklamacje 

należy składać na adres szklanki@mcdonalds.pl.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 

30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o 

sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem na adres e-mail podany przez uczestnika w 

reklamacji. 

https://cdn.mcdonalds.pl/uploads/20220907111535/20220215-regulamin-swiadczenia-uslug-online-mcdonald-s-1.pdf
https://cdn.mcdonalds.pl/uploads/20220907111535/20220215-regulamin-swiadczenia-uslug-online-mcdonald-s-1.pdf
https://mcdonalds.pl/regulaminy/
https://cdn.mcdonalds.pl/uploads/20220907111535/20220215-regulamin-swiadczenia-uslug-online-mcdonald-s-1.pdf
mailto:szklanki@mcdonalds.pl

