
 
Regulamin Międzynarodowego Dnia Kawy 2022 
 
Niniejsze warunki mają pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub 
niespójności z jakąkolwiek inną komunikacją zawartą w materiałach reklamowych lub 
promocyjnych. Uznaje się, że instrukcje dotyczące uczestnictwa i reklamacji stanowią 
część warunków, a uczestnictwo wszystkich uczestników będzie uważane za akceptację i są 
nimi związani.  
 
Organizatorem jest Julius Meinl Industrieholding GmbH. Wszelka korespondencja związana 
z tą promocją powinna być kierowana do Julius Meinl Industrieholding GmbH, Julius Meinl 
Gasse 3-7 1160 Wien Austria z dopiskiem „World Coffee Day 2022”. 
 
Udział w evencie 
1. Niniejsza promocja jest otwarta dla osób w wieku 18 lat lub starszych, z wyłączeniem 

pracowników Organizatora i ich najbliższych rodzin, jego spółek zależnych, innych 
spółek należących do grupy, jej agentów lub wszystkich innych osób zawodowo 
związanych z tą promocją. 

 
Okres promocyjny 
2. Promocja rozpoczyna się 00:00:01 01.10.2022 i kończy 23:59:59 31.10.2022. Ostateczny 

termin roszczeń 31.10.2022. Daty promocji mogą się różnić w zależności od ograniczeń 
COVID19. Skontaktuj się z uczestniczącymi punktami sprzedaży. 

 
Jak uczestniczyć 
3. Kup dowolną kawę Julius Meinl 01.10.2022 w lokalach uczestniczących w akcji, aby 

otrzymać 1 x voucher na kawę Julius Meinl, który można przekazać znajomym, rodzinie 
i każdemu, kto kocha kawę. Wymieniana na 1 filiżankę kawy Julius Meinl w punkcie 
biorącym udział w akcji. 

a. Kup swoją ulubioną kawę Julius Meinl 1 października 2022 r. i otrzymaj voucher 
1+1, aby otrzymać 1 bezpłatną kawę oprócz zwykłego zamówienia na kawę 
(zapłać 1, odbierz 1 za darmo) 

b. Podziel się voucherem na kawę Julius Meinl ze znajomym, rodziną, 
współpracownikami, miłośnikiem kawy 

c. Poinformuj ich, że mogą zrealizować voucher 1+1 lokalu biorącym udział w 
akcji do 31.10.2022 

 
Limity wejścia i ograniczenia 
4. Oferta dotyczy tylko lokalizacji mających w ofercie kawę marki Julius Meinl, biorących 

udział w akcji i znajdujących się na mapie lokalizacyjnej na stronie 
https://juliusmeinl.com/pl/world-coffee-day-2022 

5. Maksymalnie jeden (1) voucher na Klienta na dzień w okresie promocyjnym i 
ograniczony do jednego (1) wniosku na voucher dziennie. 

6. Vouchery są ważne tylko na 1 filiżankę kawy Julius Meinl i nie można ich wymienić na 
żaden inny napój lub przedmiot w lokalu. 

7. Jeśli nie chcesz odebrać dodatkowej filiżanki kawy, przekaż swój voucher pracownikowi 
punktu sprzedaży lub przekaż innemu znajomemu. 

8. Ostatnia data realizacji voucherów promocyjnych to 31.10.2022. 
9. Tylko lokale uczestniczące w akcji. Limitowane vouchery dotyczą każdej uczestniczącej 

lokalizacji. 
10. Terminy promocji są ściśle ograniczone do 01.10.2022 – 31.10.2022. Jeśli punkt biorący 

udział w akcji rozesłał przydzielone vouchery promocyjne na tę promocję, dalsze 
vouchery nie zostaną udostępnione, jeśli wydarzenie to odbędzie się przed datą 
zakończenia promocji. 

11. Voucherów nie można odsprzedać ani wymienić na gotówkę. 
 

 
 
 
 



Realizacja voucherów 
 

12. Voucher można wymienić na dowolną kawę Julius Meinl wyłącznie w 
uczestniczących punktach/lokalach sprzedaży. 

 
Uczestniczące punkty sprzedaży 
13. Odwiedź stronę www.juliusmeinl.com/world-coffee-day-2022, aby zobaczyć wszystkie 

punkty sprzedaży uczestniczące w tej promocji. 
 
Jeśli ta promocja jest ograniczona ze względu na lokalne lub krajowe 
ograniczenia wynikające z COVID-19 
 
14. W przypadku konieczności zamknięcia punktów sprzedaży, w których można ubiegać się 

o vouchery lub zrealizować je z powodu ograniczeń obowiązujących lokalnie lub na 
szczeblu krajowym, vouchery zostaną przedłużone w rozsądnych granicach do 
maksymalnie sześciu (6) miesięcy od dnia 31.10.22 , według uznania lokali 
uczestniczących w akcji. 

15. Aby uniknąć rozczarowania, przed skorzystaniem z voucherów w tej promocji 
skontaktuj się z punktem uczestniczącym w akcji. 

 
Główne założenia 
 
16. W przypadku okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Organizatora lub w 

inny sposób, gdy oszustwo, nadużycie lub uzasadnione przekonanie mogące 
spowodować zmowę w celu obalenia warunków niniejszej promocji i/lub błąd (ludzki 
lub komputerowy) wpływa lub może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania tej 
promocji i tylko w przypadku, gdy okoliczności sprawiają, że jest to nieuniknione, 
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany promocji lub niniejszych 
warunków na dowolnym etapie, ale zawsze będzie starał się zminimalizować skutki dla 
uczestników, aby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania . 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich roszczeń, w tym między 
innymi do zapytania o dane adresowe i tożsamości (które muszą podać w ciągu 14 dni) 
oraz do odmowy dalszego udziału w promocji, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby 
sądzić, że doszło do naruszenia niniejszy regulamin lub wszelkie instrukcje stanowiące 
część wymogów uczestnictwa w tej promocji lub w inny sposób, w przypadku gdy 
uczestnik uzyskał nieuczciwą przewagę biorąc udział w promocji. 

18. Organizator ani stowarzyszone z nim agencje i firmy nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty (w tym między innymi za straty pośrednie, szczególne lub 
wynikowe lub utratę zysków), wydatki lub szkody poniesione lub poniesione 
(niezależnie od tego, czy wynikają z zaniedbania jakiejkolwiek osoby ). 

19. Jeśli którakolwiek z tych klauzul zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną 
lub w inny sposób niewykonalną, zostanie ona zerwana i usunięta z niniejszych 
warunków, a pozostałe klauzule przetrwają i pozostaną w pełnej mocy. 

20. Prawo angielskie będzie rozstrzygać wszelkie spory dotyczące interpretacji i 
stosowania zasad, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję. 

21. Decyzje Organizatora dotyczące wszelkich spraw promocyjnych będą ostateczne i nie 
będzie prowadzona żadna inna korespondencja. 

 
Dane 
22. Organizator nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych w celu administrowania 

tej akcji promocyjnej. Biorąc udział w akcji, nie musisz udostępniać żadnych danych 
osobowych, adresów e-mail ani innych tego typu informacji. 

 
Organizator 
Julius Meinl Industrieholding GmbH, Julius Meinl Gasse 3-7 1160 Wien Austria 
 
 
 
 


