zł

McMuffin® Jajko i Bekon
McMuffin Wieprzowy z Jajkiem
Średnie frytki
McFlurry® Lion® albo Kit Kat®
Duży shake 400 ml
(do wyboru o smaku:
czekoladowym, waniliowym,
truskawkowym)

600
zł

600
zł

Big Mac®, McChicken®
McRoyal®, WieśMac®
Filet-O-Fish®
Kurczak McNuggets® 6 szt.
Kawa czarna 270 ml
McWrap® Klasyczny
Kawa z mlekiem 270 ml
Flat White 300 ml
Cappuccino 300 ml
Café Latte 300 ml

1200
zł

McZestaw

w każdym zestawie do wyboru:

Big Mac, McChicken
McRoyal, WieśMac
Filet-O-Fish
McWrap Klasyczny
Kurczak McNuggets 6 szt.

Karta nr 00001 ważna
od 1.09.2019 do 30.11.2019

Szczegóły oferty w regulaminie dostępnym w każdej restauracji McDonald’s
i na stronie www.mcdonalds.pl. Karta wydana przez McDonald’s Polska Sp. z o.o.,
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. © 2019 McDonald’s Corporation.
Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
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BONIFIKARTA
McDONALD’S®

Regulamin promocji
Promocja jest zorganizowana przez McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marynarskiej 15 we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce, z wyjątkiem
restauracji McDonald’s znajdujących się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie oraz restauracji znajdującej się na terenie Portu Lotniczego
im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
®

Promocja trwa od 1.09.2019 (od godziny 0.00) do 30.11.2019 (do godziny 23.59).
Bonifikarta jest kartą zniżkową stanowiącą własność McDonald’s Polska Sp. z o.o. i nie
może być ani przedmiotem sprzedaży, ani przedmiotem darowizny przy okazji sprzedaży
innych rzeczy.
Bonifikartę otrzymują pierwsze trzy osoby, które w restauracji McDonald’s w dniu
rozpoczęcia promocji, tj. 1.09.2019, kupią dowolny McZestaw. Niezależnie od ilości
dokonanych transakcji, jedna osoba otrzymuje tylko jedną bonifikartę.
Osoba naruszająca regulamin promocji (w tym również nabywca bonifikarty) obowiązana
jest do zwrotu bonifikarty spółce McDonald’s Polska.
Bonifikarta umożliwia w czasie jednej transakcji zakup dowolnej liczby produktów
z każdej niżej wymienionej grupy w następujących cenach:
Grupa 1:	McZestaw Big Mac , McZestaw McChicken **, McZestaw McRoyal ,
McZestaw WieśMac , McZestaw Filet-O-Fish **, McZestaw McWrap Klasyczny,
McZestaw Kurczak McNuggets 6 szt. za 12 zł
®

®

®

®

®

®

®

Grupa 2:	Średnia kawa z oferty McCafé .
Do wyboru: kawa czarna 270 ml, kawa z mlekiem 270 ml, Flat White 300 ml,
Cappuccino 300 ml, Café Latte 300 ml za 6 zł
®

Grupa 3:	Big Mac, McChicken**, McRoyal, WieśMac, Filet-O-Fish**,
Kurczak McNuggets 6 szt., McWrap Klasyczny za 6 zł
Grupa 4:	McMuffin Jajko i Bekon*, McMuffin Wieprzowy z Jajkiem*, średnie frytki,
McFlurry Lion albo Kit Kat **, duży shake 400 ml (do wyboru o smaku:
czekoladowym, waniliowym, truskawkowym) za 4 zł
®

®

®

®

®

Oferta promocyjna dotyczy wyłącznie standardowych produktów oferowanych
w restauracjach McDonald’s wymienionych na rewersie bonifikarty. Produkty McCafé
dostępne są wyłącznie w restauracjach sprzedających ofertę McCafé. Sprawdź
restauracje z ofertą McCafé na www.mcdonalds.pl albo w aplikacji mobilnej McDonald’s.
Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w restauracjach
McDonald’s w tym samym czasie. McDonald’s zastrzega sobie prawo do zmiany
asortymentu produktów w ramach promocji. Szczegóły w regulaminie dostępnym
w restauracjach McDonald’s biorących udział w promocji i na stronie www.mcdonalds.pl.
* produkty z oferty śniadaniowej są dostępne w restauracjach od poniedziałku do piątku do godziny 10.30, w soboty i niedziele do 11.00
** produkty niedostępne w sprzedaży w godzinach 0.00-5.00 w wybranych restauracjach. Lista restauracji dostępna na www.mcdonalds.pl

