Regulamin Akcji
„Świętuj swoje urodziny z TchiboCard”
I. Postanowienia ogólne:
1. Akcja „Świętuj swoje urodziny z TchiboCard” (zwana dalej „Akcją”) jest organizowana na
terytorium Rzeczpospolitej 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
49 227 000,00 zł, zwaną dalej „Tchibo”.
2. Akcja przeznaczona jest dla osób, które przyjdą do sklepu Tchibo w dniu swoich urodzin lub w
okresie 3 dni przed/po tym dniu oraz udokumentują swoje urodziny poprzez okazanie
dokumentu zawierającego zdjęcie i dane osobowe, w tym datę urodzin, oraz własną kartę
TchiboCard
3. Każda z osób, która spełni warunki określone w pkt. I.2 Regulaminu może skorzystać z oferty
polegającej na zaoferowaniu przez sklep darmowego zestawu „dowolna kawa + dowolne
ciasto/ciastko” dla jubilata oraz 50% zniżki na zestaw „dowolna kawa + dowolne
ciasto/ciastko” dla jednej osoby towarzyszącej (osoba towarzysząca nie musi skorzystać z
takiej samej kawy i takiego samego ciasta/ciastka jak solenizant/jubilat), z zastrzeżeniem pkt. II
2 oraz 20 % rabat na wszystkie kolekcje NF dostępne w danym sklepie.

II. Czas trwania Akcji oraz warunki realizacji.
1. Akcja obejmuje wszystkie sklepy Tchibo, z zastrzeżeniem pkt II 2.
2. W Outletach oraz Tchibolino w ramach Akcji dostępny jest darmowy zestaw „dowolna kawa +
dowolne ciastko” oraz 50% zniżki na zestaw „dowolna kawa + dowolne ciastko” dla jednej osoby
towarzyszącej.
3. Akcje rozpoczyna się 14.03.2016 i trwa do odwołania.
4. W akcji może brać udział każda osoba, która w okresie i miejscu określonym w pkt. II.1
Regulaminu spełni warunki określone w pkt. I 2 (zwana dalej „Uczestnikiem”).
5. W Akcji mogą brać udział pracownicy Tchibo i członkowie ich rodzin na zasadach
obowiązujących innych Uczestników Akcji.
6. Uczestnik, który jest subskrybentem Newslettera Tchibo, otrzyma dodatkowo w dniu urodzin
e-maila zapraszającego po odbiór zestawu do sklepu Tchibo.

III. Warunki skorzystania z oferty.
1. Realizacja oferty „Świętuj swoje urodziny z TchiboCard” następuje w momencie spełnienia
warunków określonych w pkt. I.2 oraz pkt II Regulaminu, poprzez wydanie przez pracownika
produktów z zestawu „dowolna kawa + dowolne ciastko” gratis, a następnie (jeśli będzie taka

potrzeba) obniżenia ceny kolejnego zestawu o 50% oraz przyznania 20 % rabatu na wszystkie
kolekcje NF dostępne w danym sklepie.
2. Akcja obowiązuje niezależnie od innych promocji organizowanych przez Tchibo w czasie
trwania niniejszej akcji (rabaty nie łączą się z innymi promocjami).
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji dostępny jest w siedzibie Tchibo oraz w sklepach
i Outletach Tchibo oraz w Tchibolino.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich
interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
4. Tchibo Warszawa sp. z o.o. deklaruje, że nie będzie gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać
w inny sposób danych osobowych okazywanych w czasie trwania akcji.

