
Regulamin promocji "zbierasz dostajesz gratis" dostępnej w 
sklepach stacjonarnych 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 
promocja pod nazwą „zbierasz dostajesz gratis” (zwana dalej „Promocją”). 
2. Organizatorem Promocji jest beMuke jest Odeo24.pl Deutschman Spółka Jawna ul. Braniborska 58-
68 53-680 Wrocław (zwana dalej 
„Organizatorem”). 
3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach 
stacjonarnych beMuke. 
4. Promocja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych beMuke. 
5. Promocja jest realizowana od 25 stycznia 2018 na czas nieoznaczony. 
6. Celem Promocji jest przyznanie dowolnej darmowej kawy, soku, kanapki, sałatki, jogurtu na 
podstawie warunków 
oraz zasad przedstawionych poniżej: 
a) zakup 5x dowolnego napoju lub dania z bistro przyznaje darmową kawę lub sok 
b) zakup 10x dowolnego napoju lub dania z bistro przyznaje darmową kawę lub sok lub kanapkę lub 
jogurt lub sałatkę 
7. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) jest wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca Kartę Stałego Klienta beMuke. 
8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik 
programu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Promocji określone w niniejszym Regulaminie. 
12. Promocja ma charakter otwarty i powszechny. 
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić 
warunki zawarte w Regulaminie. 
14. beMuke ma prawo do zmiany regulaminu promocji oraz do wcześniejszego zakończenia promocji 
z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 
15. Oświadczenie o wypowiedzeniu promocji oraz terminie jej wcześniejszego zakończenia 
przekazane zostanie w sklepach stacjonarnych beMuke. 
16. Niniejsza promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
17. Potwierdzeniem zakupu jest zbieranie "pieczątek" na specjalnej karcie, którą wydaje beMuke. 
Uczestnik chcąc skorzystać z promocji musi przekazać sprzedawcy kartę, który dokona potwierdzenia 
zakupu poprzez naniesienie "pieczątki". W momencie zebrania w/w ilości zakupów Uczestnik ma 
prawo do otrzymania darmowego w/w produktu. 
18. Równowartość uzyskanych zakupów przez Uczestnika nie podlega wypłacie w pieniądzu. 
Uczestnik nie może domagać się także zamiany otrzymanego Gratisu na inne nagrody rzeczowe lub 
towar lub usługę. 
19. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. 
 
II. REKLAMACJE 
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listem poleconym na adres 
Organizatora lub osobiście w sklepie beMuke. 
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne 
do udzielenia mu odpowiedzi. Dane osobowe udostępniane 
przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora 
wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej 
dane zostaną usunięte przez Organizatora. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację 



stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie 
powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listemzwykłym (decyduje data stempla 
pocztowego albo data umieszczenia oświadczeniaOrganizatora do środka komunikacji elektronicznej 
zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu 
Cywilnego). 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach 
niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno organizacyjnych, przy czym zmiana ta 
nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany 
Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bemuke.pl oraz będą dostępne w 
siedzibie Organizatora oraz w sklepach stacjonarnych beMuke w terminie, co najmniej 7 dni 
kalendarzowych przed ich wejściem w życie. 
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy 
powszechne. 
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w 
rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, 
poz. 1540 ze zm.). 
5. Regulamin Promocji, jest dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, 
na stronie internetowej www.bemuke.pl, w siedzibie Organizatora oraz na w sklepach stacjonarnych 
beMuke. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 
Kodeks cywilny. 

 

Wrocław, 25 stycznia 2018 

 


