Niniejszy regulamin określa zasady akcji „Gwarancji Smaku”, prowadzonej przez
NOBLE COFFEE URSZULA PIOTERCZAK
UL. Modlińska 129A m. 5, 03-186 Warszawa
NIP: 5060044593
REGON: 141789047 (dalej „Organizator”).
I. Czas trwania Akcja „Gwarancji Smaku” obowiązuje od dnia 29.07.2019r. do momentu jej
odwołania przez Organizatora.
II. Miejsce obowiązywania oferty „Gwarancji Smaku” Akcja obowiązuje na terenie Polski i
dotyczy wyłącznie zamówień wykonanych drogą elektroniczną pod adresem strony
https://noblecoffee.pl/ lub telefoniczne.
III. Warunki akcji „Gwarancja Satysfakcji”
1. W akcji „Gwarancja Satysfakcji” może brać udział każdy klient („Uczestnik”), który
spełnił łącznie następujące warunki:
a. zakupił kawę ziarnistą z oferty w okresie od dnia 29.07.2019r. do momentu
odwołania akcji przez Organizatora,
b. Produkt nie był objęty rabatem lub inną promocją.
c. od momentu odbioru zakupionej kawy, o której mowa w punkcie a powyżej
nie upłynęło 14 dni kalendarzowych,
d. podpisał oświadczenie o skorzystaniu z „Gwarancji Smaku” – według
wzoru jak w załączniku nr 1
2. Akcja „Gwarancja Satysfakcji” może zostać przeprowadzona wyłącznie w salonie,
w którym Uczestnik dokonał zakupu.
IV. Zasady akcji „Gwarancjia Smaku”
1. Akcja „Gwarancjia Smaku” polega na zwrocie 50% ceny zakupionej kawy, o której
mowa w pkt. III.
. V. Dodatkowe informacje:
1. Uczestnik może skorzystać z akcji „Gwarancji Smaku” tylko jeden raz i zwrot
dotyczyć może maksymalnie 1 kilograma zakupionej kawy.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie
trwania akcji. W takim wypadku zobowiązany jest poinformować Uczestników o treści
zmiany Regulaminu i terminie ich wprowadzenia.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia umieszczenia
powyższej informacji na stronie internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w każdym czasie oraz
odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu jej trwania, po upływie 3 dni od dnia
umieszczenia powyższej informacji w salonie i na stronie internetowej.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
akcją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Uczestnika. 5. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego. Warszawa, 14 października 2015r.

Załącznik nr 1

Formularz akcji „Gwarancjia Smaku”
aby otrzymać zwrot 50% ceny zakupionej kawy wypełnij poniższe dane
obowiązkowe pola do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką*

Imię Nazwisko*
………………………………………………

Data zakupu*
………………………………………………
Nazwa kawy*
………………………………………………
Napisz nam jaki był powód skorzystania z akcji „Gwarancjia Smaku”.

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Jaka kawa najbardziej Ci smakuje.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

DATA I PODPIS
…………………………………..

