
Regulamin promocji „DOLCE GUSTO - Ekspres w promocyjnej cenie!” 

 

§1 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Organizator – TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, przy ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, 

której nadano numer identyfikacyjny NIP 767-10-04-218, o kapitale zakładowym w wysokości 

38 500 000 zł, w całości opłaconym.  

2. Produkt promocyjny – jeden z modeli produktów oferowanych przez Organizatora na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oznaczonych na stronie https://www.avans.pl/lp,5483-

dolce-gusto-ekspres-w-promocyjnej-cenie . 

3. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.avans.pl/lp,5483-dolce-gusto-

ekspres-w-promocyjnej-cenie utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi 

promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji. 

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze 

konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z 

przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 

lub zawodową).  

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2019-06-10, 

godz. 14:00 do dnia 2019-08-11, godz. 23:59:59  lub do wyczerpania zapasów. 

3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego z rabatem, możliwie 

największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego 

regulaminu. 

 

 

§3 

Zasady Promocji 

1. Przedmiotem akcji promocyjnej jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z obniżonych cen 

na wybrany asortyment na produkty promocyjne oznaczone w załączniku nr 1. 

2. Uczestnik promocji dodaje do koszyka wybrany ekspres promocyjny z załącznika nr 1 oraz 4 

dowolne kawy widoczne w załączniku nr 2. Cena ekspresu ulegnie zmianie na 249zł 

automatycznie. 

https://www.avans.pl/lp,5483-dolce-gusto-ekspres-w-promocyjnej-cenie
https://www.avans.pl/lp,5483-dolce-gusto-ekspres-w-promocyjnej-cenie


 

§4 

Ograniczenia akcji promocyjnej 

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona. 

2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 sztuk tego samego produktu 

promocyjnego w ramach trwania akcji promocyjnej. 

3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją. 

4. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę 

rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. 

5. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, 

Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za 

pełną cenę. 

6. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy 

zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

 

§5 

Reklamacje 

1. Reklamacje  można  składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego 

na stronie: www.avans.pl/reklamacjezglos.html Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis 

podstawy reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która 

zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej 

reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona 

reklamacja. 

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz 

obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia 

postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed 

sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z 

dnia 23 września 2016 r. 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w 

niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą 

promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych 



osobowych Uczestników jest spółka TERG Spółka Akcyjna, która ma swoją siedzibę w Złotowie 

przy ul. Za Dworcem 1D. 

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby 

przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych 

przy korzystaniu ze strony internetowej www.avans.pl , które są dostępne na 

www.avans.pl/s,zasady-przetwarzania-danych. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-06-10 

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na 

Stronie internetowej: https://www.avans.pl/lp,5483-dolce-gusto-ekspres-w-promocyjnej-

cenie  

3. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części 

Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin 

sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.avans.pl/s,regulamin.  

5. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy 

od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540). 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Indeks Nazwa 

872104 KAPSUŁY DOLCE GUSTO CATUAI DO BRASIL ESPRESSO 96G 

878998 KAPSUŁY DOLCE GUSTO ESPRESSO HONDURAS 72G 

842332 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE BARISTA 120G 

715116 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Cafe Au Lait 160G 

139517 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Caffe Lungo 112G 

Indeks Nazwa 

874605 Ekspres KRUPS Lumio KP1305 Czerwony 

874607 Ekspres KRUPS Lumio KP1308 Czarny 

874608 Ekspres KRUPS Lumio KP1301 Biały 



139518 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Cappucino 200G 

139519 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Chococino 256G 

790613 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Chococino Caramel 204,8G 

700675 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Cortado 100,8G 

878997 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO KOLUMBIA 84G 

139516 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE ESPRESSO 96G 

878996 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE ESPRESSO PERU 84G 

888348 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE FLAT WHITE 187G 

169357 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE GRANDE 128G 

129462 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Intenso 128G 

139515 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Latte Macchiato 194,4G 

719149 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Latte Macchiato Caramel 168,8g 

715115 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Latte Macchiato Vanilla 188,4G 

216197 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Mocha 216G 

132958 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE Nesquik 256G 

726325 KAPSUŁY DOLCE GUSTO NESCAFE NESTEA LEMON 96G 

 

 

 


