
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Wydzieranka” 

W RESTAURACJACH DA GRASSO 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizator Akcji Promocyjnej 

 

Organizatorem akcji promocyjnej „Wydzieranka” (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 Coca-Cola  

 

„Produktem Coca-Cola”  w rozumieniu niniejszego regulaminu jest napój Coca-Cola  w 

butelce o pojemności 1 litra. 

 

1.3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej 

 

W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, niebędące 

ubezwłasnowolnione całkowicie (zwane dalej: „Uczestnikami”). Organizator zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji wieku Uczestnika.  

 

W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, franczyzobiorcy 

Organizatora, pracownicy Restauracji Da Grasso biorących udział w Akcji Promocyjnej  oraz 

członkowie najbliższej rodziny ww. osób (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).  

 

1.4.  Kupony promocyjne 

 



W czasie trwania Akcji Promocyjnej w Restauracjach Da Grasso wydawane będą 

konsumentom zestawy 6 jednorazowych Kuponów promocyjnych (zwanych dalej każdy z 

osobna lub łącznie „Kuponami promocyjnymi”) uprawniających do otrzymania nagrody po 

spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

Kupony promocyjne przeznaczone do wykorzystania przy składaniu zamówień za 

pośrednictwem strony www.dagrasso.pl (dalej: „on-line”) opatrzone są unikalnym,  

jednorazowym, alfanumerycznym  kodem promocyjnym uprawniającym do wzięcia udziału 

w Akcji Promocyjnej („Kod promocyjny”). Kody promocyjne ważne są wyłącznie w czasie 

trwania Akcji Promocyjnej. 

 

Uczestnicy, po dokonaniu określonego rodzaju zakupów w Restauracji Da Grasso, będą mogli 

skorzystać z następujących, sześciu rodzajów Kuponów promocyjnych: 

 

Rodzaj Kuponu 

promocyjnego 

Wymagany zakup w Restauracji Da 

Grasso („Produkt Da Grasso”) 

Nagroda dla Uczestnika 

Kupon promocyjny 1 2 sztuki dowolnego rodzaju pizzy 

Grosso (42 cm)* zakupione on-line 

lub z dowozem pizzy do miejsca 

wskazanego przez konsumenta (nie 

dotyczy zamówień złożonych za 

pośrednictwem aplikacji „Da Grasso 

Przyjaciele od Pizzy”) 

1 Produkt Coca-Cola 

Kupon promocyjny 2 2 sztuki dowolnego rodzaju pizzy 

Grande (32 cm)* zakupione on-line 

lub z dowozem pizzy do miejsca 

wskazanego przez konsumenta (nie 

dotyczy zamówień złożonych za 

pośrednictwem aplikacji „Da Grasso 

Przyjaciele od Pizzy”) 

1 Produkt Coca-Cola 

Kupon promocyjny 3 Zestaw: 1 sztuka dowolnego 1 Produkt Coca-Cola 



rodzaju pizzy Grosso (42 cm)* z 1 

sztuką dowolnego rodzaju Sałaty 

Grosso zakupiony on-line lub z 

dowozem zestawu do miejsca 

wskazanego przez konsumenta (nie 

dotyczy zamówień złożonych za 

pośrednictwem aplikacji „Da Grasso 

Przyjaciele od Pizzy”) 

Kupon promocyjny 4 1 sztuka dowolnego rodzaju pizzy 

Grosso (42 cm)* zakupiona w lokalu 

Restauracji Da Grasso (nie dotyczy 

zamówień z dowozem pizzy do 

miejsca wskazanego przez 

konsumenta) 

Pizza w rozmiarze Grosso (42 

cm)* w cenie Pizzy w 

rozmiarze Grande (32 cm) 

Kupon promocyjny 5 1 sztuka dowolnego rodzaju pizzy w 

rozmiarze Grosso (42 cm)* 

zakupiona w lokalu Restauracji Da 

Grasso lub z  dowozem pizzy do 

miejsca wskazanego przez 

konsumenta (nie dotyczy zamówień 

złożonych on-line, a także za 

pośrednictwem aplikacji „Da Grasso 

Przyjaciele od Pizzy”) 

Druga, tańsza pizza w 

rozmiarze Grosso (42 cm)* ze 

zniżką 50% 

Kupon promocyjny 6 Zestaw: 2 sztuki dowolnego rodzaju 

pizzy w rozmiarze Grosso (42 cm)* z 

2 sztukami Produktu Coca-Cola z  

dowozem zestawu do miejsca 

wskazanego przez konsumenta (nie 

dotyczy zamówień złożonych on-

line, a także za pośrednictwem 

aplikacji „Da Grasso Przyjaciele od 

Zniżka 15% od ceny zestawu 



Pizzy”) 

 

* Z Akcji Promocyjnej każdorazowo wyłączone są: pizza w rodzaju „Abalano”, pizze 

zamawiane „pół na pół” oraz pizze, w których Uczestnik dokona wymiany składników. 

Uczestnik może przed złożeniem zamówienia dokonać wymiany sosów do pizzy. 

 

1.5. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej. 

 

Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 02.11.2017 r. i trwa do 15.12.2017 r. Akcja 

Promocyjna organizowana jest w Restauracjach Da Grasso na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

1.6. Akcje promocyjne w Restauracjach „Da Grasso” nie łączą się.  

 

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

2.1.  Kupony do wykorzystania przy składaniu zamówienia on-line (Kupony nr 1,2,3) 

 

Uczestnicy, którzy w czasie trwania Akcji Promocyjnej złożą za pośrednictwem serwisu 

internetowego znajdującego się pod adresem http://www.dagrasso.pl, zamówienie on-line 

na zakup określonych produktów Da Grasso wskazanych w punkcie 1.4 niniejszego 

Regulaminu i wpiszą przed złożeniem zamówienia w okienku „MAM KUPON” Kod 

promocyjny, otrzymają gratis 1 sztukę Produktu Coca-Cola. Warunkiem otrzymania nagrody 

jest wydanie odpowiedniego Kuponu promocyjnego dostawcy przy odbiorze zamówienia. 

 

2.2. Kupony do wykorzystania przy składaniu zamówienia w Restauracji Da Grasso, z 

dowozem zamówienia do miejsca wskazanego przez konsumenta (Kupony nr 1,2,3,5,6) 

 

Uczestnicy, którzy w czasie trwania Akcji Promocyjnej złożą w Restauracji Da Grasso 

zamówienie na zakup określonych produktów Da Grasso wskazanych w punkcie 1.4 

niniejszego Regulaminu z dowozem do miejsca wskazanego przez konsumenta, otrzymają 



nagrodę wskazaną w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu. Warunkiem otrzymania nagrody 

jest wydanie odpowiedniego Kuponu promocyjnego dostawcy przy odbiorze zamówienia. 

 

2.3. Kupony do wykorzystania w lokalu Restauracji Da Grasso (Kupony nr 4 i 5) 

 

Uczestnicy, którzy w czasie trwania Akcji Promocyjnej złożą w lokalu Restauracji Da Grasso 

zamówienie na zakup określonych produktów Da Grasso wskazanych w punkcie 1.4 

niniejszego Regulaminu otrzymają nagrodę wskazaną w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu. 

Warunkiem otrzymania gratisu jest wydanie personelowi Restauracji Da Grasso 

odpowiedniego Kuponu promocyjnego przy składaniu zamówienia. 

 

2.4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, 

rzeczowego) Produktu Coca-Cola, do którego nabędzie prawo na podstawie niniejszego 

Regulaminu.  

 

3. REKLAMACJE  

 

3.1. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji najpóźniej  

w terminie do dnia 15 stycznia 2018 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. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej. 

4.3. Treść niniejszego Regulaminu 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.  

  

 


