ZAMAWIAJĄC KAWĘ DO DRIPA
WSPIERASZ FUNDACJĘ RAK’N’ROLL
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Regulamin akcji

„KAWA POMAGAAA”
§1
Organizator
Organizatorem akcji pod nazwą „KAWA POMAGAA” (dalej „Akcja”) jest Coffee Zone spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 35/37, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298835, NIP 5222881937,
kapitał zakładowy 1.950.000 zł (dalej „Organizator”).

§2
Okres i miejsce Akcji
Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia
31 lipca 2016 r.

§3
Zasady Akcji
1.

Akcja ma na celu wsparcie przez Organizatora walki oraz profilaktyki chorób nowotworowych.

2.

Akcja prowadzona jest przez Organizatora we współpracy z Fundacją „RAK’N’ROLL – WYGRAJ
ŻYCIE” z siedzibą w Warszawie (00-585), ul. Bagatela 10 lok. 17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000338803 (dalej „Fundacja”).

3.

Na potrzeby Akcji Organizator wprowadzi do sprzedaży w okresie trwania Akcji limitowaną edycję
kawy COFFEE ZONE LIMITED 100% ARABICA oznaczonej naklejką z logo Fundacji (dalej „Kawa”).

4.

Organizator oświadcza, że za każde opakowanie Kawy sprzedane w okresie trwania Akcji przekaże
ustalona kwotę na rzecz Fundacji zgodnie z postanowieniami stosownej umowy zawartej pomiędzy
Organizatorem oraz Fundacją.

5.

Organizator oświadcza, że każda osoba (klient), która dokona jednorazowo zakupu 5 opakowań kaw
Coffee Zone Limited otrzyma specjalną naklejkę z logo Fundacji związaną z Akcją, która może być
w szczególności zamieszczona w lokalu prowadzonym przez klienta.

6.

Organizator oświadcza, że na podstawie stosownej umowy zawartej z Fundacją jest upoważniony do
dysponowania naklejką z logo Fundacji w sposób wskazany w ust. 5.

§4
Korespondencja
1.

Korespondencja związana z Akcją powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora
z dopiskiem „KAWA POMAGAAA”.

2.

W przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być ona kierowana
na następujący adres poczty elektronicznej: m.slominska@coffeezone.pl.

§5
Postanowienia końcowe
1.

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
o adresie www.coffeezone.pl.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

