
 

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „Promocja Chłopskie Jadło dla posiadaczy karty LunchPass”  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji dla konsumentów „Promocja dla posiadaczy karty LunchPass " (dalej „Promocja") jest 

Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: 05-500 Piaseczno 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 wpłaconym w całości, 

posiadająca numer statystyczny REGON 472247798, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 725-17-52-913 (dalej 

„Organizator"). 

2. Promocja obowiązuje w dniach od 27.01.2020 do 30.04.2020, w wybranych restauracjach Chłopskie Jadło, w 

dniach i godzinach otwarcia restauracji. Wykaz restauracji objętych promocją znajduje się w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

3. Promocja przeznaczona jest dla posiadaczy kart Sodexo LunchPass zwanych dalej „Konsumentami" lub 

„Klientami". 

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest podanie kelnerowi/kelnerce kodu dostępnego dla użytkowników kart 

Sodexo LunchPass. 

§ 2 
Zasady Promocji 

1. W ramach promocji Klient otrzymuje prawo do skorzystania z jednorazowego rabatu w wysokościach i wg 

warunków jak poniżej: 

1.1. Rabat 50% na szarlotkę lub sernik z Menu restauracji Chłopskie Jadło. Rabat obowiązuje codziennie w godzinach 

pracy restauracji.  

lub 

1.2. Rabat 30% na dowolne danie z kategorii „placki Macieja” w Menu restauracji Chłopskie Jadło.   

2. Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz menu lunch i śniadania. 

3. Promocja dotyczy dań, napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje dań, napojów 

sprzedawanych na wynos ani w dowozie. 

4. Przy jednorazowym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod promocyjny. Posiadacz może wykorzystać 

jeden kod promocyjny tylko jeden raz. 

5. Kod może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z 

Promocji na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie musi odbyć się w tym samym czasie i 

zostać potwierdzone jednym paragonem fiskalnym. 

6. W momencie składania zamówienia należy poinformować Kelnera o chęci skorzystania z oferty promocyjnej i 

przekazać kod. 

7. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert, 

niezgłoszeniem Kelnerowi w momencie składania zamówienia chęci skorzystania z Promocji, a w szczególności 

roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny. 

 
§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie www.chlopskiejadlo.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

 

 



 

MARKA MIASTO RESTAURACJA ULICA 
Chłopskie Jadło Głogoczów Głogoczów  Głogoczów 196 
Chłopskie Jadło Kraków Kraków Grodzka ul. Grodzka 9 
Chłopskie Jadło Kraków Kraków Św. Agnieszki ul. Św. Agnieszki 1  
Chłopskie Jadło Kraków Kraków Św. Jana  ul. Św. Jana 3 
Chłopskie Jadło Luboń Luboń CH Factory ul. Dębiecka 1 
Chłopskie Jadło Poznań Poznań ul. Fredry 12 
Chłopskie Jadło Warszawa Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 64 
Chłopskie Jadło 
Chłopskie Jadło 

Warszawa 
Warszawa 

Warszawa CH Annopol 
Warszawa Plac Konstytucji 

ul. Annopol 2 
Pl. Konstytucji 1  

Chłopskie Jadło Zakopane Zakopane  Krupówki 41 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

Załącznik nr. 1 Wykaz restauracji objętych Promocją 


