
Infolinia KRUPS: 801 300 420
* koszt połączenia z infolinią taki jak za połączenie lokalne

Warunki Promocji
1. Promocja dotyczy wyłącznie ekspresów do kawy KRUPS z serii EA8200 (modele: EA8260, EA8255, EA8250) oraz z serii EA8000 (modele: EA8080, EA8050, 

EA8025, EA8005, EA8000). Promocja ekspresów KRUPS będzie prowadzona w okresie od dnia 15 lutego 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

2. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji ekspresów KRUPS jest zakup w Okresie Promocji jednego z modeli ekspresów KRUPS objętych Promocją 

oraz spełnienie innych warunków wskazanych poniżej i w Regulaminie Promocji ekspresów KRUPS.

3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fi zyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnik Promocji”). Promocja nie dotyczy partnerów 

handlowych.

4. W ramach Promocji Uczestnikowi przysługuje zwrot 200 zł brutto za zakup wskazanego w pkt 1 powyżej, modelu ekspresu do kawy KRUPS z serii EA8200 

lub z serii EA8000.

5. W celu otrzymania zwrotu kwoty 200 złotych brutto uczestnik Promocji zobowiązany jest wypełnić w całości i czytelnie kupon 

promocyjny umieszczony na ulotce promocyjnej dostępnej w sklepach („Kupon Promocyjny”), a następnie (a) Kupon Promocyjny, (b) 

kserokopię dowodu zakupu ekspresu KRUPS i (c) kod kreskowy EAN, wycięty z opakowania ekspresu KRUPS (nie będą uwzględniane 

kody kreskowe odklejane z opakowania), należy przesłać listem w trakcie trwania Promocji, tj.: najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.

(decyduje data stempla pocztowego), na adres Organizatora Promocji, tj.: Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79,

04-175 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Promocja ekspresów KRUPS”. Koszty listu pokrywa Uczestnik.

6. Po otrzymaniu poprawnego i kompletnego Kuponu Promocyjnego wraz z kserokopią dowodu zakupu ekspresu KRUPS i kodem kreskowym EAN, 

Groupe SEB Polska Sp. z o.o. prześle na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Kuponie Promocyjnym kwotę 200 złotych brutto.

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, wysyłając do Organizatora jeden Kupon Promocyjny.

8. Poprzez udział w promocji każdy z uczestników staje się członkiem ekskluzywnego Klubu Krups i korzysta z przywilejów przysługujących członkom 

Klubu Krups.

9. Uczestnictwo w Promocji wyłącza możliwość brania udziału w innych promocjach dotyczących ekspresów do kawy KRUPS z serii EA8000 i EA8200, 

organizowanych przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. w okresie Promocji.

10. Regulamin Promocji ekspresów KRUPS oraz regulamin Klubu Krups są dostępne w siedzibie organizatora Promocji, tj.: 

Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa lub pod numerem infolinii KRUPS 801 300 420.
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Kupon promocyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, adresu email, numeru telefonu w celach marketingowych przez organizatora Promocji 

ekspresów KRUPS i Klubu Krups, tj. Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Ostrobramska 79. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w dane oraz 

prawo ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa prawna – ustawa 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych promujących: 

ekspresy KRUPS lub inne produkty oferowane przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Podstawa prawna – 

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Data / Podpis:

Data / Podpis:

Niniejszym oświadczam, że zapozna-

łem/zapoznałam się z treścią Warunków 

Promocji i z treścią Regulaminu Promocji 

ekspresów KRUPS.

Imię i nazwisko:

Ulica/numer domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

e-mail:

Telefon kontaktowy:

Nr rachunku bankowego

i nazwa banku:

*Za zakup ekspresu automatycznego 
KRUPS z serii EA8000 i EA8200.

PROMOCJA!


