REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „KUPONY 15 ZŁ”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji dla konsumentów „Kupony 15 zł” (dalej „Promocja”) jest Sfinks Polska S.A. z
siedzibą w Piasecznie, adres: Piaseczno 05-500, ul. Świętojańska 5a, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000016481, o kapitale zakładowym 31.099.512,00 zł,
posiadająca numer statystyczny REGON 472247798, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
7251752913 (dalej „Organizator”).
Promocja obowiązuje w dniach 19.11.2018 r. – 31.12.2018 r., w godzinach otwarcia restauracji.
Promocja obowiązuje we wszystkich restauracja Sphinx i Chłopskie Jadło.
W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające ważny kupon Promocji, który upoważnia
do skorzystania z Promocji.
Promocja przeznaczona jest dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.
§2
Zasady Promocji
Każdy Klient w okresie obowiązywania Promocji otrzymuje uprawnienie do odebrania jednorazowego
rabatu w wysokości 15 zł przy zamówieniu powyżej 50 zł.
Promocja nie dotyczy dań i napojów, na które już udzielono rabatu ani nie łączy się z innymi
promocjami. Promocja nie łączy się również z menu lunch i śniadania.
Promocja dotyczy dań i napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje
dań i napojów sprzedawanych na wynos ani w dowozie.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest poinformowanie kelnera przed złożeniem zamówienia o chęci
skorzystania z Promocji i przekazanie mu ważnego kuponu rabatowego.
Kupon może wykorzystać tylko jego posiadacz, tylko jeden raz, tylko w okresie obowiązywania
Promocji. Jeden kupon upoważnia do otrzymania rabatu na jedno zamówienie na warunkach
opisanych w niniejszym regulaminie.
Zebranie kilku kuponów nie stanowi podstawy do zwiększenia rabatu, rabaty nie sumują się.
Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących
pod wpływem alkoholu.
Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z oferty na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym
regulaminie musi odbyć się w tym samym czasie i zostać potwierdzone jednym paragonem fiskalnym.
Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z Promocji, nie
zgłoszeniem kelnerowi przed złożeniem zamówienia chęci skorzystania z Promocji, a w szczególności
roszczenie o wymianę kuponu/rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w restauracjach objętych
Promocją, na www.sphinx.pl, na www.chlopskiejadlo.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

