
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„COCA COLA 1L GRATIS w Aplikacji Mobilnej ” 

W RESTAURACJACH DA GRASSO 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizator Akcji Promocyjnej 

 

Organizatorem akcji promocyjnej „COCA COLA 1L GRATIS w Aplikacji Mobilnej ” (zwanej 

dalej: „Akcją Promocyjną”) jest  Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 

II 18 lok. 120, 00-116 Warszawa, adres korespondencyjny biura: ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 

bud. "A", IV p. 90-753 Łódź (zwana dalej: „Organizatorem”). 

 

1.2. Produkty promocyjne  

 

„Produktem promocyjnym”  w rozumieniu niniejszego regulaminu jest napój COCA-COLA w 

butelce o pojemności 1 litra. 

 

1.3. Produkty Da Grasso 

 

„Produktem Da Grasso”  w rozumieniu niniejszego regulaminu jest dowolna Pizza Grosso (42 

cm) z menu którejkolwiek z Restauracji Da Grasso biorącej udział w Akcji Promocyjnej. 

 

1.4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej 

 

W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby prawne, jednostki organizacyjne, a także osoby 

fizyczne, które w dniu dokonania zakupu Produktu Da Grasso w ramach Akcji Promocyjnej 

ukończyły 13 lat, niebędące ubezwłasnowolnione całkowicie (zwane dalej: „Uczestnikami”), 

które w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokonają zakupu Produktu Da Grasso zgodnie z 

zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji wieku Uczestnika.  

 

 

1.5. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej. 

 

Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 03.04.2017 r. i trwa do momentu wyczerpania 

zapasów Produktów promocyjnych, z tym zastrzeżeniem, że dzień 30.04.2017 r.  jest 



 

 

ostatnim dniem Akcji Promocyjnej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie. Akcja Promocyjna organizowana jest w wybranych Restauracjach Da Grasso na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Lista Restauracji Da Grasso uczestniczących w Akcji Promocyjnej jest udostępniona na 

stronie internetowej www.dagrasso.pl/ w sekcji regulaminy oraz w biurze Organizatora pod 

adresem ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź. 

 

1.6. Zapasy Produktów promocyjnych. 

 

Zapas Produktów promocyjnych wynosi 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk we 

wszystkich Restauracjach Da Grasso biorących udział w Akcji promocyjnej (dotyczy łącznie 

napojów COCA-COLA, FANTA oraz SPRITE). Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia 

zapasu Produktów promocyjnych. 

 

 

2. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

2.1. Wszyscy Uczestnicy, którzy w czasie trwania Akcji Promocyjnej złożą za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej „Da Grasso-Przyjaciele od Pizzy” dostępnej do bezpłatnego 

pobrania w internetowych sklepach z aplikacjami: Google Play oraz Appstore (zwanej dalej 

„Aplikacją”) zamówienie online na zakup co najmniej 1 sztuki Produktu Da Grasso i opłacą to 

zamówienie poprzez płatności internetowe w postaci szybkich przelewów udostępnione za 

pośrednictwem Aplikacji, otrzymają gratis 1 sztukę Produktu promocyjnego (do każdej 1 

sztuki Pizzy Grosso zamówionej w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie wydana 

zostanie 1 sztuka Produktu promocyjnego). 

 

2.2. Produkt promocyjny w postaci napoju COCA-COLA w butelce o pojemności 1 litra, na 

prośbę Uczestnika przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Aplikacji (jednak przed jego 

opłaceniem), może zostać zamieniony na napój SPRITE 1l lub FANTA1l .  

 

2.3. Akcja Promocyjna obowiązuje w odniesieniu do zamówień opisanych w punkcie 2.1. 

zarówno w dowozie produktów Da Grasso w miejsce wskazane przez Uczestnika, jak i w 

przypadku dokonania przez Uczestnika odbioru osobistego. Dowóz płatny jest wg stawek 

obowiązujących w danej Restauracji Da Grasso i realizowany bez minimalnej wartości 

zamówienia. Koszt dowozu zakomunikowany będzie Uczestnikowi w Serwisie. 

 

http://www.dagrasso.pl/


 

 

3. REKLAMACJE  

 

3.1. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji najpóźniej  

w terminie do dnia 15 maja 2017 r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla 

pocztowego lub dzień doręczenia wiadomości e-mail lub wysłanej za pomocą formularza 

kontaktu). Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej należy składać: 

- na piśmie, adresując je do: Da Grasso Sp. z o.o., ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 

90-753 Łódź lub  

- elektronicznie, na  adres e-mail jakosc@dagrasso.pl  

 

3.2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny Uczestnika, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz jej dokładny 

opis. 

 

3.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia 

następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania 

zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji 

poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika). Po wyczerpaniu 

postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi  przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

3.4. Opisana w niniejszym regulaminie procedura reklamacji nie ogranicza uprawnień 

Uczestników określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

4.1. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w 

niniejszym Regulaminie.  

4.2. Materiały reklamowe Akcji Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.  

4.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej. 

4.4. Treść niniejszego regulaminu wraz z załącznikiem określającym listę Restauracji Da 

Grasso uczestniczących w Akcji Promocyjnej jest udostępniona na stronie 

internetowej www.dagrasso.pl/ w sekcji regulaminy oraz w biurze Organizatora pod 

adresem ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź.  
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