
REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEJ POD NAZWĄ: 
„Zestaw GRATIS” 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedaż Premiowa (dalej: Promocja) będzie prowadzona pod nazwą „Zestaw GRATIS”. 

2. Organizatorem Promocji jest Max Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59, 00-848 
Warszawa, wpisana do rejestru dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000575894, NIP: 5252629415, REGON: 362505165 („Organizator”). 

3.  Promocja prowadzona będzie na terenie całej Polski.  
4. Promocja trwa od 01.04.2020 roku do 31.12.2020 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. 

5. Promocja prowadzona będzie w restauracjach sieci MAX Premium Burgers na terenie Polski – pełna 
lista dostępna jest na stronie https://www.maxpremiumburgers.pl/znajdz-max/restauracje/ 

6. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sieci restauracji MAX Premium Burgers („Uczestnik”), którzy 
dokonają zakupu Produktu Promocyjnego i spełnią warunki Regulaminu 

7. Promocją objęte są zestawy w cenie regularnej dostępne w aktualnej ofercie restauracji MAX 
Premium Burgers, pełna lista zestawów stanowi załącznik 1 („Zestaw Promocyjny”)  

8. Zakup towarów objętych Promocją przed lub po okresie trwania promocji nie uprawnia do wzięcia 
udziału w Sprzedaży Premiowej. 

9. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U.2019.847). 

10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji „Zestaw GRATIS” jest: 

a. Zakup w terminie od 01.04.2020 roku do 31.12.2020 roku po godzinie 10:30 w MAX Premium 
Burgers jednego z Zestawów Promocyjnych wskazanych w załączniku 1 

b. Odebranie kuponu i naklejki promocyjnej przy kasie– wzór kuponu promocyjnego oraz naklejki 
stanowi załącznik nr 2 

c. Zebranie 6 naklejek promocyjnych i naklejenie ich na jeden kupon promocyjny, 

d. Przekazanie kuponu promocyjnego z naklejonymi 6 naklejkami w jednej z restauracji MAX 
Premium Burgers i odebranie gratisu. 

2. Uczestnik nie uzyska prawa do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, 

b. dokona zakupu niewłaściwych produktów, 

c. dokona zakupu produktów przed lub po terminie promocji. 

3. Zakup jednego Zestawu Promocyjnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 
upoważnia do otrzymania jednej naklejki promocyjnej. 

§3 
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodami w Promocji są: 

a. Kupon promocyjny z 6 naklejkami można wymienić na jeden z zestawów w jednej z restauracji 
MAX Premium Burgers. Listę zestawów gratisowych stanowi załącznik nr 3 

2. Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi Zestawy promocyjne zgodnie z §2 
niniejszego regulaminu. 
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3. Nagrody wydawane będą od 04.04.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

4. Odbiór nagród po terminie 31.12.2020 roku nie będzie możliwy. 

5. Naklejka promocyjna oraz kupon promocyjny uprawniają do uzyskania tylko jednego zestawu 
gratisowego wskazanego z załączniku nr 3. 

6. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia naklejek promocyjnych lub kuponów promocyjnych 
uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności.   

§4 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji w terminie do 20.01.2021 roku. Rozpatrzeniu 
podlegają reklamacje przesłane w formie pisemnej na adres: Max Poland Sp. z o.o., ul. Żelazna 59, 
00-848 Warszawa z dopiskiem „Zestaw GRATIS” lub na adres e-mail: kontakt@maxpremiumburgers.pl. 
Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej 
uzasadnieniem.  

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź odnośnie 
reklamacji zostanie wysłana za pośrednictwem poczty. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejsza Promocją będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji. 
Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu. 

2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.maxpremiumburgers.pl i w siedzibie Organizatora.  

3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszej Promocji nie podlegają wymianie przez 
Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny. 

4. Wizerunek nagród przedstawiony na materiałach reklamowych jest poglądowy i może różnić się od 
rzeczywistego. 
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Załącznik nr 1 – lista zestawów objętych promocją 

Burgery wołowe Grand Deluxe w zestawie z frytkami i napojem - Sezonowe, Umami, Ser i Bekon, 
Pikantny z Cheddarem, Supreme, Z Serem w Sałacie 

Burgery wołowe w zestawie z frytkami i napojem - DeliVery Cheezy, Frisco, Podwójny Frisco, Original, 
Podwójny Original 

Burgery z Zielonego Menu w zestawie z fytkami i napojem - Sezonowe Grand Deluxe, DeliVery Cheezy, 
Grand Deluxe Delifresh Signature, Grand Deluxe Umami Halloumi, Halloumi, BBQ Plant Beef, Chrupiący 
Wege 

Burgery z kurczaka w zestawie z frytkami i napojem - Grand Deluxe sezonowe, DeliVery Cheezy, Grand 
Deluxe Kurczak Pikantny, Chrupiący Kurczak, Grillowany Kurczak, Grillowany Kurczak w Sałacie 

Inne zestawy z frytkami i napojem - Wege Nuggetsy 6 lub 9 szt, Nuggesty 6 lub 9 szt oraz Skrzydełka 5 
lub 8 szt. 

Załącznik nr 2 – Kupon promocyjny i naklejka promocyjna 
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Załącznik nr 3 – lista zestawów GRATIS 

Burgery wołowe w zestawie ze średnimi frytkami i średnim napojem - Frisco, Podwójny Frisco, Original, 
Podwójny Original 

Burgery z Zielonego Menu w zestawie ze średnimi frytkami i średnim napojem - Halloumi, BBQ Plant 
Beef, Chrupiący Wege 

Burgery z kurczaka w zestawie z ze średnimi frytkami i średnim napojem - Chrupiący Kurczak, 
Grillowany Kurczak, Grillowany Kurczak w Sałacie 

Inne zestawy ze średnimi frytkami i średnim napojem - Wege Nuggetsy 6 lub 9 szt, Nuggesty 6 lub 9 szt 
oraz Skrzydełka 5 lub 8 szt. 
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