
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na ekspres Gemini” 
 

 

1. Organizatorem promocji “Rabat na ekspres Gemini” jest Lyreco Polska SA  

z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 

0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”. 

2. Promocja „Rabat na ekspres Gemini” obowiązuje w okresie 15.01.2018  

– 31.03.2018 i jest realizowana przez Lyreco. 

3. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Lyreco, lub 

którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się Klientami Lyreco,  

z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą  

w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, 

restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa. 

4. Warunkiem udziału w promocji jest zakup 2000 kapsułek kawowych w pudełkach 

(po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso-Gemini  

w promocyjnej cenie 3950 zł netto. Klient może kupić kapsułki kawowe 

zawierające dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw dostępnych w ofercie 

Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Customer Service działu Lyreco 

Nespresso Business Solutions: 801 307 007, 22 730 70 07 lub drogą mailową na 

adres: kawa@lyreco.com. 

5. Składając zamówienie klient kupuje 1 ekspres Gemini za 3950 zł netto oraz 2000 

kapsułek Nespresso Business Solutions (40 opakowań) w standardowych cenach. 

Tym samym Klient nabywa prawo własności ekspresu i kapsułek kawowych. Klient 

otrzymuje ekspres Gemini z całością zamówionych kapsułek. 

6. Płatność za całe zamówienie (ekspres i kapsułki) odbywa się jednorazowo na 

podstawie faktury VAT dostarczonej Klientowi. 

7. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji wielokrotnie w czasie trwania 

promocji. 

8. Dane osobowe Klientów uzyskane w związku z przeprowadzeniem promocji 

„Rabat na ekspres Gemini” będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie  

w celach związanych z obsługą zamówień klienta w Lyreco Polska SA. Dane 

osobowe Uczestników niniejszej Promocji przetwarzane będą przy zachowaniu 

zasad określonych w ustawie z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2015r., poz. 2135 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych będzie 

Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na 

zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 

w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach 

oraz zakresie związanym z obsługą zamówień Klienta. Klientowi przysługuje 

prawo do wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania i usuwania. 

 



 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Pakiet Opener” 

1. Organizatorem promocji “Pakiet Opener” jest Lyreco Polska SA                    
z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwanym 
dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”. 

2. Promocja „Pakiet Opener” obowiązuje w okresie 15.01.2018 – 
31.03.2018 i jest realizowana przez Lyreco. 

3. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami 
Lyreco, lub którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się 
Klientami Lyreco, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, 
bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie 
oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa. 

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup ekspresu Nespresso-
Zenius oraz 250 kapsułek kawowych w pudełkach (po 50 szt.) i 
spieniacza do mleka Aeroccino Black. Klient może kupić kapsułki 
kawowe zawierające dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw 
dostępnych w ofercie Organizatora. Zależnie od rodzaju zamówionej 
kawy cena pakietu może wahać się od 1600zł netto przy zakupie 250 
kapsułek kawowych z klasycznych mieszanek Nespresso, do 1640zł 
netto przy zakupie 250 kapsułek z serii Origin.  
Na fakturze VAT dla klienta promocja „Pakiet Opener zostanie 
rozpisana na następujące pozycje: 
Ekspres Zenius w cenie obniżonej – 1082,50zł; 
Aeroccino Black – 200zł; 
Kapsułki kawy – 317,5 – 357,50zł. 
Zamówienie należy złożyć przez Opiekuna Klienta Lyreco, Customer 
Service działu Lyreco Nespresso Professional: 801 307 007, 22 730 70 
07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com.  

5. Płatność za całe zamówienie (ekspres Zenius, 250 wybranych przez 
klienta kapsułek oraz spieniacz do mleka Aeroccino Black) odbywa się 
jednorazowo na podstawie faktury VAT dostarczonej Klientowi. 

6. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji wielokrotnie w czasie 
trwania promocji. 

7. Dane osobowe Klientów uzyskane w związku z przeprowadzeniem 
promocji „Zenius na start” będą przechowywane i przetwarzane 
wyłącznie w celach związanych z obsługą zamówień klienta w Lyreco 
Polska SA.  Dane osobowe Uczestników niniejszej Promocji 
przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie                   
z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 
z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych będzie 
Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu 
podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy           
o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, 
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przetwarzanie danych osobowych w celach oraz zakresie związanym            
z obsługą zamówień Klienta. Klientowi przysługuje prawo do wglądu 
do swoich danych, możliwość ich poprawiania i usuwania. 

8. Lyreco zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego 

Regulaminu.  

 

 
 
 



 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Pakiet Zenius ” 

1. Organizatorem promocji “Pakiet Zenius” jest Lyreco Polska SA                       
z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwaną 
dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”. 

2. Promocja „Pakiet Zenius” obowiązuje w okresie 15.01.2018 – 
31.03.2018 i jest realizowana przez Lyreco. 

3. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami 
Lyreco, lub którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się 
Klientami Lyreco, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, 
bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie 
oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa. 

4. Warunkiem udziału w promocji jest zakup 1000 kapsułek kawowych   
w pudełkach (po 50 szt.) oraz ekspresu Nespresso-Zenius                                      
w promocyjnej cenie 780 zł netto. Klient może kupić kapsułki kawowe 
zawierające dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw dostępnych                
w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Customer 
Service działu Lyreco Nespresso Business Solutions: 801 307 007, 
22 730 70 07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com.  

5. Składając zamówienie klient kupuje 1 ekspres Zenius za 780 zł netto 
oraz 1000 kapsułek Nespresso Business Solutions (20 opakowań)                                             
w standardowych cenach. Tym samym Klient nabywa prawo własności  
ekspresu i kapsułek kawowych. Klient otrzymuje ekspres Zenius                        
z całością zamówionych kapsułek.  

6. Płatność za całe zamówienie (ekspres i kapsułki) odbywa się 
jednorazowo na podstawie faktury VAT dostarczonej Klientowi. 

7. Jeden Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji tylko 1 raz           
w okresie trwania promocji. Podczas jednorazowego zakupu może 
zakupić dowolną liczbę ekspresów w promocyjnej cenie pod 
warunkiem, że na 1 ekspres będzie przypadać co najmniej 1000 
zakupionych kapsułek. 

8. Dane osobowe Klientów uzyskane w związku z przeprowadzeniem 
promocji „Pakiet Zenius” będą przechowywane i przetwarzane 
wyłącznie w celach związanych z obsługą zamówień klienta w Lyreco 
Polska SA.  Dane osobowe Uczestników niniejszej Promocji 
przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie                   
z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 
z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych będzie 
Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu 
podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy           
o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, 
przetwarzanie danych osobowych w celach oraz zakresie związanym            



 

 

z obsługą zamówień Klienta. Klientowi przysługuje prawo do wglądu 
do swoich danych, możliwość ich poprawiania i usuwania. 

 
 
 


