
Unikalny system NESCAFÉ Dolce Gusto to nowoczesny, 
zaawansowany technologicznie ekspres do kawy marki KRUPS oraz 
specjalne kapsułki z kawą mieloną, a do kaw mlecznych dodatkowa 
kapsułka z mlekiem. Połączenie najlepszych ziaren gatunku Arabika 
z technologią ciśnieniową 14 barów gwarantuje wyśmienity smak 
i aromat przygotowanej kawy. To łatwe w obsłudze, eleganckie 
rozwiązanie, które pozwala szybko i łatwo przygotować wiele 
doskonałych kaw, czekoladę a nawet kawę na zimno.

* modele biorące udział w promocji: KP2000, KP2004, KP2005, KP2006.

Kup ekspres  
KRUPS NESCAFÉ 
Dolce Gusto* 

Wypełnij i wyślij kupon promocyjny 
wraz z kopią dowodu zakupu i 
wyciętym z opakowania kodem EAN

Na Twoje konto 
bankowe wpłynie 

50 złotych

Teraz możesz zaoszczędzić 50 zł, wystarczą 3 proste kroki.



Więcej informacji:

infolinia KRUPS: 0 801 300 420
Serwis Konsumenta Nestlé: 0 800 174 902

www.krups.com.pl
www.dolce-gusto.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, 
adresu email, numeru telefonu w celach marketingowych przez organizatora Promocji ekspresów 
KRUPS NESCAFE Dolce Gusto, 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 NESCAFE Dolce Gusto 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 zapoznałem/
zapoznałam się z treścią Regulaminu 
Promocji ekspresów KRUPS NESCAFE 
Dolce Gusto.

Imię i nazwisko:

Ulica/numer domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

e-mail:

Telefon kontaktowy:

Nr rachunku bankowego 
i nazwa banku:

Uprawniający do zwrotu 50 zł w promocji ekspresów KRUPS NESCAFE Dolce Gusto.

1. Promocja dotyczy wyłącznie ekspresów do kawy KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto modele KP2000, KP2004, KP2005, KP2006 („Promocja”). 
Promocja ekspresów KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto będzie prowadzona w okresie od dnia 15 lipca 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku 
(„Okres Promocji”).

2. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji ekspresów KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto jest zakup w Okresie Promocji jednego z modeli ekspresów 
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto objętych Promocją oraz spełnienie innych warunków wskazanych poniżej i w Regulaminie Promocji ekspresów 
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto.

3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnik Promocji”).

4. W celu otrzymania zwrotu kwoty 50,00 złotych brutto Uczestnik Promocji zobowiązany jest wypełnić w całości i czytelnie kupon promocyjny, 
który jest dostępny na stronach internetowych: www.dolce-gusto.pl, www.krups.com.pl lub na ulotce promocyjnej dostępnej w sklepach („Kupon 
Promocyjny”), a następnie (a) Kupon Promocyjny, (b) kserokopię dowodu zakupu ekspresu KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto i (c) kod kreskowy EAN, 
wycięty z opakowania ekspresu KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto (nie będą uwzględniane kody kreskowe odklejane z opakowania), należy przesłać 
listem w Okresie Promocji, tj.: najpóźniej do dnia 30 września 2009 roku (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 NESCAFÉ Dolce 
Gusto”. Koszty listu pokrywa Uczestnik.

5. Po otrzymaniu poprawnego i kompletnego Kuponu Promocyjnego wraz kserokopią dowodu zakupu ekspresu KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto i kodem 
kreskowym EAN, Groupe SEB Polska Sp. z o.o. prześle na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Kuponie Promocyjnym kwotę 50 złotych brutto.

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

7. Uczestnictwo w Promocji wyłącza możliwość brania udziału w innych promocjach dotyczących ekspresów do kawy KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto, 
organizowanych przez Organizatora w Okresie Promocji.

8. Regulamin Promocji ekspresów KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto jest dostępny na stronie internetowej www.dolce-gusto.pl, www.krups.com.pl oraz 
w siedzibie organizatora Promocji, tj.: Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, Warszawa.


