
Regulamin „Programu Lojalnościowego Kawa w Bottega del Gusto” 

Organizatorem „Programu Lojalnościowego Kawa w Bottega del Gusto” (Program) jest DELIZIE 

ITALIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Warszawie (02-495), przy 

ul. Gierdziejewskiego 7 (Organizator). 

1. Program obowiązuje w lokalu Bottega del Gusto przy ul. Gierdziejewskiego 7 w Warszawie, 

kod pocztowy 02-495. 

2. Program trwa od 15 grudnia 2017 roku do odwołania. O terminie zakończenia Programu 

Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej www.bottegadelgusto.pl, 

z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Program skierowany jest do wszystkich osób – Klientów lokalu Bottega del Gusto, 

dokonujących zakupu kawy z oferty kawiarni Bottega del Gusto (Uczestnicy Programu). 

4. Uczestnik Programu, który dokona zakupu 10 (dziesięciu) dowolnych kaw z oferty Kawiarni 

Bottega del Gusto, uprawniony jest do otrzymania 1 (jednej) dowolnej kawy z oferty Bottega 

del Gusto (Nagroda): 

a) Oferta kaw obowiązująca w kawiarni Bottega del Gusto dostępna jest w cenniku na 

miejscu. 

b) Kupując dowolną kawę z oferty kawiarni Bottega del Gusto, Uczestnik Programu 

otrzyma 1 (jedną) specjalną pieczątkę od kasjera i kartę lojalnościową do umieszczenia 

na niej zebranych pieczątek, bądź samą pieczątkę, jeśli Uczestnik Programu kartę już 

posiada. Do otrzymania pieczątki nie uprawnia jednak zakup kawy z oferty kawiarni 

Bottega del Gusto w ramach promocji (akcja rabatowa, itp.). 

c) Uczestnik Programu ma prawo wybrania Nagrody spośród oferty kaw kawiarni Bottega 

del Gusto przy ul. Gierdziejewskiego 7 w Warszawie. 

d) Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie kasjerowi 10 (dziesięciu) zebranych 

pieczątek umieszczonych na karcie lojalnościowej (pieczątki mogą też zostać 

umieszczone na więcej niż jednej karcie). 

e) Do odebrania nagrody upoważniają tylko i wyłącznie specjalne pieczątki otrzymane od 

kasjera Bottega del Gusto, umieszczone na kartach lojalnościowych. Wzór pieczątki 

dostępny w lokalu Bottega del Gusto. 

f) Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody w przypadku przedstawienia 

kasjerowi pieczątek uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich 

autentyczności. 

g) Po odbiorze nagrody (kawa), karta z 10 pieczątkami jest odbierana Uczestnikowi 

Programu przez kasjera. 

5. Regulamin Programu dostępny jest w lokalu Bottega del Gusto przy ul. Gierdziejewskiego 7 

oraz na stronie internetowej www.bottegadelgusto.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, 

z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane 

będą na stronie internetowej www.bottegadelgusto.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia. 

7. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w lokalu Bottega del Gusto lub na adres 

bottega.wino@gmail.com. 


