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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PROMOCJA NA DZIEŃ DOBRY” 
 
 

Czas trwania Promocji: od 26.01.2019 do odwołania. 
 
Promocja dotyczy: złożenia i opłacenia zamówienia przez stronę: 
www.kokoscatering.pl/zamow na minimum 10 dni w celu otrzymania 1 gratisowego dnia 
diety.  Gratisowy dzień jest przyznawany za każde 10 dni pierwszego zamówienia klienta.  
 

 
1. Czas trwania Promocji  

Promocja trwa przez czas nieograniczony. Organizator ma prawo do zakończenia 
Promocji we wskazanym przez niego terminie. 
 

2. Warunki oferty 
Z oferty promocyjnej „Promocja na dzień dobry” mogą skorzystać osoby które 
spełniają wszystkie poniższe warunki:  
a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, 
b) osoby, które w przeszłości nie korzystały z usług KOKOS catering, 
d) osoby, które złożą zamówienie  na minimum 10 dni i dokonają zapłaty za złożone 
zamówienie. 
 
 

3.  Zasady oferty promocyjnej 
 
3.1 Oferta skierowana jest do osób, które nie są i nie były w przeszłości klientami 
KOKOS catering. 
 
3.2 W zmian za pierwsze zamówienie na minimum 10 dni otrzymują 1 gratisowy 
dzień diety. 
 
3.3 Gratisowy dzień diety dotyczy tego samego rodzaju i kaloryczności diety co 
pierwszy zamówiony pakiet.  

 
3.4 Gratisowy dzień można wykorzystać  w ciągu 30 dni od zakończenia pierwszego 
zamówienia po uzgodnieniu mailowym terminu jego realizacji. 
 
3.5 Do udziału w Promocji nie uprawniania podanie nowych danych przez tę samą 
osobę w tym przede wszystkim podanie innego adresu dostawy, numeru telefonu lub 
innych danych.  

 
3.6 Każdy klient może uczestniczyć w Promocji wyłącznie jeden raz.  
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3.7 Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami i kuponami 
rabatowymi.  

 
3.8 Obecna oferta promocyjna nie wpływa na zamówienia złożone przed okresem 
obowiązywania promocji. 
 
  
 
 

4. Inne postanowienia  
 
4.1 KOKOS catering zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej promocji w 
dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyn. 
 
 4.3 KOKOS catering zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 
regulaminie w dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyn.  
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 


