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Tchibo Warszawa Ι Fabryczna 5 Ι 00-446 Warszawa

Regulamin Akcji
„Darmowa dostawa dla posiadaczy TchiboCard”
I. Postanowienia ogólne:
1. Akcja „Darmowa dostawa dla posiadaczy TchiboCard” (zwana dalej „Akcją”) jest
organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000019739, NIP
521-012-40-30, kapitał zakładowy w wysokości 51 231 000,00 zł, zwaną dalej „Tchibo”.
2. Akcja przeznaczona jest dla posiadaczy TchiboCard, którzy po zalogowaniu na swoje
konto dokonają dowolnego zakupu w sklepie internetowym www.tchibo.pl.
3. Każda z osób, która spełni warunki określone w pkt. I.2 Regulaminu może skorzystać z
oferty „Darmowa dostawa dla posiadaczy TchiboCard”, to znaczy nie ponosić kosztów
dostawy zamówionych produktów.

II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa:
1. Akcja ma miejsce w dniach 19 grudnia 2015 r - do odwołania w sklepie internetowym
www.tchibo.pl
2. W Akcji może brać udział każdy posiadacz TchiboCard, który w okresie i miejscu
określonym w pkt. II.1 Regulaminu dokona zakupu min. 1 produktu na dowolną kwotę
w sklepie internetowym www.tchibo.pl (zwana dalej „Uczestnikiem”).

III. Warunki skorzystania z oferty:
1. Realizacja oferty „Darmowa dostawa dla posiadaczy TchiboCard” następuje w
momencie dokonania transakcji przez Uczestnika, na zasadach określonych w pkt I. i pkt
II Regulaminu.
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2. Akcja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Tchibo w czasie trwania
niniejszej Akcji.
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie zakupu min. 1 produktu na dowolną
kwotę w sklepie internetowym ww.tchibo.pl.
IV. Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów zakupionych w ramach Akcji
z wykorzystaniem

oferty

„Darmowa

dostawa

dla

posiadaczy

TchiboCard”,

Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości zakupionych produktów, z tym zastrzeżeniem,
iż warunkiem dokonania zwrotu kwoty określonej powyżej, jest posiadanie przez
Uczestnika faktury potwierdzającej wysokość zrealizowanej transakcji.
2. Ogólne zasady obsługi zwrotów i reklamacji mające zastosowanie dla niniejszej akcji
opisane są na stronie internetowej www.tchibo.pl w sekcji Poznaj Tchibo.pl >
Płatności/Dostawa/Zwroty.
V. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
2. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji dostępny jest w siedzibie Tchibo oraz
w sklepie internetowym www.tchibo.pl prowadzącym Akcję.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich
interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień.
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