REGULAMIN PROMOCJI
Przy zakupie 250 kapsułek kawy, długopis Caran D’Ache za 1 zł
1.

Organizatorem niniejszej promocji jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Oddział
Nespresso w Warszawie), adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000025166, NIP 527-020-39-68, BDO 000016180, kapitał zakładowy 42.459.600 zł
w całości opłacony (dalej Organizator). Nestlé Polska S.A. ma status dużego przedsiębiorcy.

2.

Niniejsza promocja trwać będzie w dniach od 13.07.2021 roku do 28.04.2022 roku lub do
wyczerpania
zapasów
produktów
przewidzianych
przez
Organizatora
do sprzedaży w cenie promocyjnej, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3.

Niniejsza promocja adresowana jest do klientów Nespresso zarejestrowanych
w Klubie Nespresso (członków Klubu Nespresso), będących konsumentami lub
przedsiębiorcami, którzy w okresie jej trwania dokonają zakupu od Organizatora zgodnie z
punktem 4 poniżej (dalej Uczestnicy), z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz
przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w kanale HORECA (hotele, restauracje,
kawiarnie).

4.

Niniejsza promocja polega na możliwości zakupu przez Uczestnika od Organizatora
jednej sztuki długopisu Caran D’Ache (SKU: 104001) w promocyjnej cenie 1 zł brutto, pod
warunkiem jednoczesnego zakupu przez Uczestnika od Organizatora, razem z ww.
produktem,
dowolnych
25
opakowań
kapsułek
kawy
Nespresso
Original Line i/lub Vertuo Line (łącznie 250 kapsułek kawy) z oferty
Organizatora w cenie standardowej.

5.

Uczestnicy niniejszej promocji mogą z niej skorzystać
w Polsce.

w Butikach Nespresso

6.

Aby skorzystać z niniejszej promocji Uczestnik, dokonując ww. zakupu, powinien podać kod
promocyjny: CARAN1.

7.

Uczestnicy niniejszej promocji może wziąć w niej udział tylko 1 raz.

8.

Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w tym samym okresie
przez Organizatora.

9.

Organizator
zastrzega
sobie
możliwość
zmiany
niniejszego
regulaminu
w następujących przypadkach: (i) zmiana przepisów prawa, zmiana orzecznictwa, zmiana
podejścia organów administracji publicznej, w zakresie, w jakim dotyczą regulaminu, (ii)
istotna zmiana praktyk rynkowych, w zakresie w jakim dotyczy regulaminu, (iii) usunięcie
ewentualnych niejasności interpretacyjnych regulaminu; (iv) konieczność przeciwdziałania
naruszeniom regulaminu; (v) uzasadnione zmiany okoliczności biznesowych, które
obiektywnie uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację regulaminu. Zmiana nastąpi
poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu, a zmiany regulaminu będą zawsze odnosić
skutek na przyszłość, od momentu opublikowania zmiany. Prawa nabyte przed zmianą
pozostają niezmienione.

10.

Niniejszy regulamin został sporządzony w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku
rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, wersją przeważającą jest wersja polska.

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
Caran D'Ache pen for 1 PLN with 250 coffee capsules purchase

1. The organiser of this Promotion is Nestlé Polska S.A. with the registered office in Warsaw
(Nespresso Branch in Warsaw), address: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warsaw, entered in
the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for District Court for the Capital
City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, KRS
0000025166, NIP 527-020-39-68, BDO 000016180, share capital PLN 42,459,600 fully
paid-up (hereinafter the Organiser). Nestlé Polska S.A. has the status of a large
entrepreneur.
2. This promotion shall run from 13.07.2021 until 31.03.2022 or until the products provided
by the Organiser are sold out for sale at the promotional price, whichever occurs first.
3. This promotion is addressed to the Nespresso customers registered in the Nespresso Club
registered at the Nespresso Club ("Nespresso Club Members"), being consumers or
entrepreneurs, who during its term make a purchase from the Organiser in accordance
with point 4 below (hereinafter referred to as the "Participants"), excluding the
Organiser's employees and entrepreneurs operating in the HORECA channel (hotels,
restaurants, cafes).
4. The present promotion consists in the possibility for the Participant to purchase from the
Organiser one Caran D'Ache ballpoint pen (SKU: 104001) for the promotional price of 1
PLN gross, provided that the Participant buys from the Organiser, together with the
above product, any 25 packaging of Nespresso Original Line and/or Vertuo Line coffee
capsules (250 coffee capsules in total) from the Organiser's offer at the standard price.
5. Participants of this promotion can use it in Nespresso Boutiques in Poland.
6. In order to benefit from this promotion, the Participant should use the promotional code:
CARAN1 when making the aforementioned purchase.
7. Participants can only take part in this promotion once.
8. This promotion is not cumulative with any other promotions run at the same time by the
Organiser.
9. The Organiser reserves the right to amend these terms and conditions in the following
cases: (i) change of law, change of jurisprudence, change of approach of public
administration bodies, in the scope in which they apply to the Rules, (ii) significant change
of market practices, in the scope in which they apply to the Rules, (iii) removal of possible
ambiguities in the interpretation of the Rules; (iv) necessity to counteract violations of the
Rules; (v) justified changes in business circumstances which objectively prevent or
significantly hinder the implementation of the Rules. The change will be made by
publishing a new version of the terms and conditions, and changes to the terms and
conditions will always take effect in the future, from the moment the change is published.
The rights acquired before the change shall remain unchanged.
10. These terms and conditions have been drawn up in Polish and English. In case of
discrepancies between the two versions, the Polish version shall prevail.

