
Regulamin Akcji Promocyjnej „Kawa i tost za 

6,50 zł” 

 

 

§ 1 Akcja i Organizator 

 

1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą „Kawa i tost za 6,50 zł” (dalej: 

„Akcja promocyjna” lub „Akcja”) rozpoczyna się 19.01.2022 r. o godzinie 00:01 i 

będzie trwać do 01.02.2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów 

Produktów Promocyjnych zdefiniowanych poniżej. 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

(61-586) ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN, NIP: 522-30-

71-241, REGON: 365388398 (dalej: „Żabka” lub „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

wybranych sklepach sieci Żabka posiadających stoisko Żabka Cafe, prowadzonych 

przez podmioty w ramach współpracy z Żabka (dalej również jako „Sklepy”). 

4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. 

5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną 

grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Zasady Akcji są określone w niniejszym Regulaminie. 

7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne na materiałach reklamowych lub plakatach 

mają jedynie charakter informacyjny. 

8. Akcja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami 

lub podobnymi akcjami dostępnymi w Sklepach. 

  



§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna. 

2. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty, których lista stanowi Załącznik nr 1 

(dalej: „Produkt Promocyjny”). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zakup przez Uczestnika w godzinach 

otwarcia Sklepu i w okresie jej obowiązywania zestawu Produktów Promocyjnych 

w następującej konfiguracji: napój gorący (kawa, herbata, napój czekoladowy) i 

tost na jednym paragonie. Tylko po dokonaniu zakupu Uczestnik weźmie udział w 

Akcji i otrzyma tost wchodzący w skład wyżej wskazanego zestawu w obniżonej 

cenie. Cena tosta w zestawie z drugim Produktem Promocyjnym (napojem 

gorącym) została wskazana w Załączniku nr 2. 

4. Organizator nie wprowadza limitu w liczbie Produktów Promocyjnych, jakie może 

nabyć jeden Uczestnik, przy czym liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona, 

a Organizator nie odpowiada za wyczerpanie asortymentu objętego Akcją 

Promocyjną. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, 

warunków i terminów. 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą 

zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat 

zgłoszenia „Reklamacje”. 

2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie 

pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych 

przepisami prawa. 

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej 

otrzymania. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.zabka.pl/akcje-promocyjne. 

http://www.zabka.pl/kontakt
http://www.zabka.pl/


2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią 

Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych 

Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności w 

szczególności w sekcji FORMULARZE KONTAKTOWE pod adresem: 

https://www.zabka.pl/polityka-prywatnosci-regulamin  

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień 

jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie 

Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na 

zasadach przewidzianych przepisami prawa. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania 

Akcji, w szczególności, jeżeli w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

zostaną wprowadzone zmiany zakazujące, ograniczające lub modyfikujące 

prowadzenie akcji promocyjnych, w każdym momencie z zachowaniem 7-

dniowego okresu wypowiedzenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. W 

takim przypadku zmieniona treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej organizatora prowadzonej pod adresem www.zabka.pl/akcje-

promocyjne. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich 

ogłoszenia. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie 

znajdują powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2022 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Indeksy biorące udział w akcji: 

Napoje gorące Żabka Cafe: 

ESPRESSO 40ML GX 



ESPRESSO DOPPIO 80ML GX 

KAWA CORTADO 80ML MW 

CAFE LATTE 200ML GX 

KAWA CZARNA 200ML GX 

CAPPUCCINO - 200ML GX 

KAWA Z MLEKIEM 200ML GX 

FLAT WHITE 200 ML GX 

CZEKOLADA - 200ML GX 

 HERBATA LIPTON - 200ML GX 

HERBATA WILLIAMS 200ML   

 

TOST: 

ZK TOST Z SZYNKĄ I SEREM 115G MW 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

NAPÓJ POJEMNOŚĆ 
CENA 

NAPOJU 

CENA TOSTA 

W ZESTAWIE 

CENA 

ZESTAWU 

ESPRESSO 40 ML 3,50 ZŁ 3,00 ZŁ 

6,5O ZŁ 
ESPRESSO DOPIO I CORTADO 80 ML 4,50 ZŁ 2,00 ZŁ 

KAWA, NAPÓJ CZEKOLADOWY 200 ML 4,00 ZŁ 2,50 ZŁ 

HERBATA 200 ML 3,99 ZŁ 2,51 ZŁ 

 

  


