Regulamin Promocji Crazy Bubble®
PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ

1. „Kupon Babci BO” – kupon lojalnościowy na pieczątki.
Ogólne zasady:
 Klient otrzymuje pieczątkę za każdy napój dowolnej pojemności, kupiony w punktach z brandem
Crazy Bubble®
 Pieczątka nie zostanie przybita za zakup dodatków o za napój będący w innej promocji (np. napój
tygodnia, duży w cenie małego, napój darmowy)
 Jeśli klient podczas zakupów nie ma ze sobą „kuponu Babci BO”, obsługa przybije numerowaną
pieczątkę na paragon fiskalny. Przy kolejnej wizycie w tym samym punkcie, klient winien poprosić o
pieczątkę na swój kupon
 Obsługa nie przebija pieczątek z jednego lub więcej kuponów na jeden
 Klient, który uzbiera 10 pieczątek uprawniony jest do otrzymania napoju Crazy Bubble o pojemności
500ml. Do wyboru dowolny napój Crazy Bubble: Crazy BubbleTea®, Crazy Bubble Milk Tea®,
BubbleShake®, BubbleSorbet®, BubbleCoffe®
 Kupon nie jest ważny jeśli:
-Nie zawiera czytelnego podpisu osoby wydającej kupon i daty jego wydania
-Nie zawiera pieczątek numerowanych
- Pieczątki lub podpis są niewyraźne

2. „Smak tygodnia”

– promocja na odgórnie ustalony smak lub mieszankę smaków z dodatkami
Ogólne zasady:
 Klient upoważniony jest do zakupu dużego napoju Crazy Bubble® pokazanego na telewizorze
oraz na portalu Facebook taniej o 1 zł
 Smak Tygodnia ustalany jest odgórnie w każdy poniedziałek (smak napoju oraz dodatki)
 Klient nie otrzyma pieczątki za zakup napoju tygodnia

3.Karta rabatowa Crazy Bubble® na okaziciela – 20%
-upoważnia posiadacza do zniżki wysokości 20% na dowolny duży napój od Crazy Bubble®
Ogólne zasady:
 Klient upoważniony jest do uzyskania rabatu wysokości -20% na zakupy w punkcie
brandowanym Crazy Bubble®
 Karta rabatowa jest stałą zniżką, co oznacza, że klient może jej używać dowolną ilość razy (do
odwołania promocji przez właściciela marki Crazy Bubble®)
 Klient nie otrzyma pieczątki za zakupy używając w/w karty rabatowej

4.Napój za 1 grosz
Ogólne zasady:
 Klient upoważniony jest do odbioru napoju za 1 grosz w związku z rozstrzygnięciem konkursów
ogłaszanych m. in. na portalu Facebook
 Zwycięzca konkursu winien skontaktować się z administratorem funpage’a pod adresem
marketing@crazybubble.pl
 Klient może odebrać napój za 1 grosz we wskazanym później punkcie Crazy Bubble® po podaniu
organizatorowi konkursu drogą elektroniczną swojego imienia i nazwiska
 Przy odbiorze napoju, klient winien okazać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji Imienia i
Nazwiska przez personel
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją

5. Darmowy napój
Ogólne zasady:
 Klient okazujący kartę uprawniony jest do odbioru darmowego, dowolnego napoju Crazy Bubble
 Rabat obowiązuje we wszystkich lokalach sygnowanych logo Crazy Bubble (lista dostępna na
www.crazybubble.pl)
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją
 Karta ma charakter jednorazowy – personel odbiera kartę przed wydaniem napoju

6. Karta rabatowa stałego klienta
Ogólne zasady:
 Klient okazujący kartę uprawniony jest do zakupu napojów z rabatem wysokości 50%
 Ważny kupon posiada Imię i nazwisko posiadacza oraz podpis upoważnionego
 Rabat obowiązuje tylko w punktach należących do HID spółka jawna, tj: EC Gliwice, 3 stawy
Katowice, M1 Czeladź, M1 Poznań, Agora Bytom
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją
 Przy odbiorze napoju, klient winien okazać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji Imienia i
Nazwiska przez personel

7. Mały kubek pełen dodatków za 15 zł
Ogólne zasady:
 Każdy klient ma prawo do zakupu kubka pojemności 360ml z dodatkami popping boba, nata de
coco lub tapioka w cenie 15zł
 Dotyczy wszystkich lokali sygnowanych logo Crazy Bubble
 Klient nie otrzyma pieczątki za zakup

8. Program Partnerski „Rodzina na 5+’’

 Program realizowany jest na podstawie współpracy partnerskiej z Urzędem Miasta Zabrze
 Każda rodzina posiadająca kartę dużej rodziny może skorzystać z promocji -20% na duży napój Crazy
Bubble
 Promocja obowiązuje tylko na punktach sygnowanych logiem Crazy Bubble  M1 Zabrze  Platan
Zabrze  Agora Bytom  Forum Gliwice  Europa Centralna Gliwice
 Za napoje zakupione w promocyjnej cenie nie przysługują pieczątki na kuponach Babci Bo
 Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi na w/w punktach sprzedaży
 Każdy posiadacz karty ma prawo do jednorazowego zakupu maksymalnie 5 sztuk w 1 punkcie
dziennie
 Promocja ma charakter bezterminowy, trwa przez cały czas współpracy Crazy Bubble z Urzędem
Miasta Zabrze

9. Dwa napoje w promocyjnej cenie 16zł
 Promocja obowiązuje w dniu 5.12.2016r.
 Promocja upoważnia do zakupu dwóch napojów serwowanych przez Crazy Bubble w cenie 16zł.
 Promocja obowiązuje we wszystkich punktach Crazy Bubble w Polsce (lista sklepów dostępna na
www.crazybubble.pl), z wyjątkiem Discoplex A4, punktów w Energylandii i basenie leśnym w
Gliwicach.
 Promocje nie łączą się.
 Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
 Promocja nie upoważnia do wymiany na gotówkę.
 Klient nie otrzyma pieczątki za zakup

10. 4 dodatki do napojów Crazy Bubble
 Promocja trwa w dniach 1-4.12.2016r.
 Promocja upoważnia do wykorzystania 4 dodatków zamiast standardowych 3 przy zakupie napojów
serwowanych przez Crazy Bubble.
 Promocja obowiązuje we wszystkich punktach Crazy Bubble w Polsce (lista sklepów dostępna na
www.crazybubble.pl), z wyjątkiem Discoplex A4, punktów w Energylandii i basenie leśnym w
Gliwicach.
 Promocje nie łączą się.
 Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją

11. Napój za 4zł
 Promocja obowiązuje w dniu 1.12.2016r.
 Promocja upoważnia do wykorzystania kuponu z aplikacji mobilnej, dzięki któremu napoje
serwowane przez Crazy Bubble będą do kupienia za 4zł/sztuka.
 W promocji biorą udział kupony mobilne w ilości 50 sztuk.
 Promocja opiera się na zasadach ‘’kto pierwszy, ten lepszy’’.
 Promocja obowiązuje we wszystkich punktach Crazy Bubble w Polsce (lista sklepów dostępna na
www.crazybubble.pl), z wyjątkiem Discoplex A4, punktów w Energylandii i basenie leśnym w
Gliwicach.
 Promocja ważna do wyczerpania zapasów
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją

12.Drugi napój 4zł taniej
 Promocja obowiązuje w dniu 3.12.2016r.
 Promocja upoważnia do zakupu drugiego, dużego, kolejnego napoju serwowanego przez Crazy
Bubble w cenie 6zł za sztukę.
 Promocja obowiązuje we wszystkich punktach Crazy Bubble w Polsce (lista sklepów dostępna na
www.crazybubble.pl), z wyjątkiem Discoplex A4, punktów w Energylandii i basenie leśnym w
Gliwicach.4.Promocje nie łączą się.
 Promocja nie upoważnia wymiany na gotówkę
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją

13.Promocja na Party Box:
 Promocja obowiązuje w dniu 2.12.2016r.
Promocja upoważnia do zakupu Party Box za cenę 40zł, w skład którego wchodzi 5 dowolnych
dużych napojów serwowanych przez Crazy Bubble.
 Promocja obowiązuje we wszystkich punktach Crazy Bubble w Polsce (lista sklepów dostępna na
www.crazybubble.pl), z wyjątkiem Discoplex A4, punktów w Energylandii i basenie leśnym w
Gliwicach.
 Promocje nie łącza się.
 Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
 Promocja nie upoważnia wymiany na gotówkę.
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją

14. Kupon na Party Box:
 Osoba posiadająca kupon promocyjny na Party Box może zrealizować go w dniach 7-31.12.2016r.
 Kupon upoważnia do odebrania jednej sztuki Party Box w cenie 40zł, w którego skład wchodzi pięć
dowolnych dużych napojów serwowanych przez Crazy Bubble.
 Promocja obowiązuje we wszystkich punktach Crazy Bubble w Polsce (lista sklepów dostępna na
www.crazybubble.pl), z wyjątkiem Discoplex A4, punktów w Energylandii i basenie leśnym w
Gliwicach.4.Promocje nie łącza się.
 Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
 Kupon nie jest wymienny na gotówkę
 Klient nie otrzyma pieczątki w związku z wyżej wymienioną promocją

