ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ АБОНЕМЕНТ «Кава в подарунок при купівлi
будь-яких 7ми найменувань напоїв»
1. Найменування акції:
2. Терміни проведення акції:
3. Територія проведення акції

АБОНЕМЕНТ «Кава в подарунок при купівлі будь-яких 7ми
найменувань напоїв»
З 24.06.2021 по 31.08.2021p
Всі кав'ярні мережі «СOFEFI» на території Києва

4. Інформація

Найменування:

ФОП Харечко Е.О
ФОП Плотнікова К.А.

про організатора

Місце

Акції

знаходження /
Поштова адреса:

04073 Київ, пр-т Степана Бандери, 15А
02000 Київ, Оболонський проспект, 47/42

5. Учасники акції

info@cofefi.com
5.1. Фізичні дієздатні особи (далі Гості), які виконали
умови акції (Учасники).

6. Порядок участі в акції та особливі
умови
6.1. Гість має право отримати безкоштовно будь-який із зазначених і
діючих в акції напоїв з меню кав'ярень «COFEFI» (далі – подарунок)
при виконанні наступних умов:
6.1.1. При покупці в кав'ярні «COFEFI» напою будь-якого об'єму
наступного асортименту: кава, какао, чаї.
6.1.2. При першій покупці видається абонемент, який в подальшому
пред'являється гостем на касі бариста.
6.1.3. За 1 напій стандартного обсягу ставиться 1 штамп, за 1 напій
обсягу Гранд ставиться 2 штампи, за 1 напій обсягу Мега Гранд
ставиться 3 штампи
6.1.4. У подарунок видається напій стандартного обсягу з
асортименту, що бере участь в акції. Після видачі 8-го напою у
подарунок абонемент вилучається.
6.1.5 Термін дії пропозиції становить 30 календарних днів з
моменту отримання відмітки про першу покупку в рамках
абонемента.
6.1.6. Дата першої купівлі вказується бариста у відповідному полі.
6.2. Попередивши в момент здійснення замовлення бариста про
участь в акції на касі в кав'ярні «COFEFI»
6.3. Взяти участь в Акції можна під час її дії при кожному відвідуванні
кав'ярні та розміщенні замовлення. При цьому в чеку подарунок може
бути тільки 1 (один) незалежно від кількості замовлених найменувань.
6.4. Подарунок надається одноразово на чек.
6.5. Акція не поєднується з іншими знижками та дисконтними
пропозиціями, що діють в мережі кав'ярень «COFEFI» на
момент проведення акції.
6.6. Акція діє поки продукти, які беруть участь в акції, є в наявності.
6.7. Подарунок в рамках Акції не можна отримати в грошовому
еквіваленті.
6.8. Дана пропозиція не є публічною офертою.

6.9. Організатор Акції має право припинити Акцію достроково за умови
розміщення відповідного повідомлення на дошці
споживача в кав'ярнях «COFEFI». Термін дії Акції також може
бути продовжений Організатором.
6.10. Організатор не несе відповідальність в разі якщо спеціальна
пропозиція не затребувана Учасниками або при відмові від них, а
також з інших причин, не залежних від Організатора Акції.
6.11. Умови і всі виникаючі з них правовідносини в рамках даної Акції
регулюються законодавством України без урахування його колізійних
норм. Питання та спори, що виникають вирішуються відповідно до
законодавства України.
6.12. Визнання судом будь-якого положення Правил недійсним або
таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності
інших положень Правил
6.13. Беручи участь в Акції, учасник підтверджує, що повністю
ознайомлений і згоден з цими Правилами.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
ФОП Харечко Е.О

______________ / ______________

ФОП Плотнікова К.А.

______________ / ______________

Додаток №1
Позиції меню (страви), які беруть участь в акції:
Еспресо
Подвійний еспресо
Американо
Капучино
Капучино Стронг
Лате
Раф
Флет Вайт
Карамелате
Чай чорний
Чай чорний Граф Грей
Чай зелений
Какао
Чай обліпиха -яблуко 225мл
Чай журавлина-апельсин 225 мл
У будь-яку каву може бути доданий сироп на вибір.
ЗАТВЕРДЖУЮ:
ФОП Харечко Е.О

______________ / ______________

ФОП Плотникова К.А.

______________ / ______________

