
Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „Woseba – zestawy” 

Zestaw nr 1:  

Zestaw kaw ziarnistych ESPRESSO z filiżankami 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Espresso 500 g w puszce,   Cena standardowa produktu: 23,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Espresso 500 g w opakowaniu stabilo,  Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

- 1 szt. zestaw dwóch filiżanek do espresso wraz z podstawkami .  Cena standardowa produktu: 19,90 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 65,88 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 45,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 2: 

Zestaw kaw mielonych ESPRESSO z filiżankami 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Espresso 500 g w puszce ,   Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Espresso 500 g w opakowaniu vacuum,  Cena standardowa produktu: 19,99 zł brutto 

- 1 szt. zestaw dwóch filiżanek do espresso wraz z podstawkami .  Cena standardowa produktu: 19,90 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 61,88 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 41,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 3: 

Zestaw kaw ziarnistych ARABICA 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Arabica 500 g w puszce,    Cena standardowa produktu: 23,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Arabica 500 g w opakowaniu stabilo.  Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 45,98 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 34,98 zł brutto 

 

 

 



Zestaw nr 4: 

Zestaw kaw mielonych ARABICA 

 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Arabica 500 g w puszce,    Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Arabica 500 g w opakowaniu vacuum.  Cena standardowa produktu: 19,99 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 41,98 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 31,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 5: 

Zestaw kaw ziarnistych CREMA z filiżanką 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Crema 500 g w puszce,    Cena standardowa produktu: 23,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Crema 500 g w opakowaniu stabilo,  Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

- 1 szt. filiżanka 280 ml wraz ze spodkiem.     Cena standardowa produktu: 18,90 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 64,88 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 45,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 6: 

Zestaw kaw mielonych CREMA z filiżanką 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Crema 500 g w puszce,    Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Crema 500 g w opakowaniu vacuum,  Cena standardowa produktu: 19,99 zł brutto 

- 1 szt. filiżanka 280 ml wraz ze spodkiem.     Cena standardowa produktu: 18,90 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 60,88 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 41,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 7: 

Zestaw kaw ziarnistych BRASIL 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Brasil 500 g w puszce,    Cena standardowa produktu: 23,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Brasil 500 g w opakowaniu stabilo.  Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 45,98 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 34,98 zł brutto 

 

 

 



Zestaw nr 8: 

Zestaw kaw mielonych BRASIL 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Brasil 500 g w puszce,    Cena standardowa produktu: 21,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Brasil 500 g w opakowaniu vacuum.  Cena standardowa produktu: 19,99 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 41,98 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 31,98 zł brutto 

 

 

 



Zestaw nr 9: 

Zestaw kaw ziarnistych MOCCA FIX GOLD z kubkiem 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Mocca Fix Gold 500 g w puszce,   Cena standardowa produktu: 19,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa ziarnista WOSEBA Mocca Fix Gold 500 g w opakowaniu stabilo, Cena standardowa produktu: 17,99 zł brutto 

- 1 szt. kubek 380 ml        Cena standardowa produktu: 9,90 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 47,88 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 39,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 10: 

Zestaw kaw mielonych MOCCA FIX GOLD z kubkiem 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Mocca Fix Gold 500 g w puszce,   Cena standardowa produktu: 17,99 zł brutto 

- 1 szt. kawa mielona WOSEBA Mocca Fix Gold 500 g w opakowaniu vacuum, Cena standardowa produktu: 15,99 zł brutto 

- 1 szt. kubek 380 ml        Cena standardowa produktu: 9,90 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 43,88 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 35,98 zł brutto 

 

 



Zestaw nr 11: 

Zestaw kaw ziarnistych BIO ORGANIC 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 3 szt. kawa ziarnista WOSEBA Bio Organic 500 g w opakowaniu stabilo, Cena standardowa produktu: 3 × 25,99 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 77,97 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 64,98 zł brutto 

 

 

 

 



Zestaw nr 12: 

Zestaw kaw mielonych BIO ORGANIC 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- 3 szt. kawa mielona WOSEBA Bio Organic 250 g w opakowaniu stabilo, Cena standardowa produktu: 3 × 12,99 zł brutto 

          Cena standardowa zestawu (suma cen składowych zestawu): 38,97 zł brutto 

          Cena promocyjna zestawu: 32,98 zł brutto 

 


