REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „HAPPY HOURS” i „Lunch - 2 w cenie 1 ”

1.

2.
3.
4.

§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji dla konsumentów „HAPPY HOURS” i „Lunch - 2 w cenie 1” (dalej „Promocja”) jest
Shanghai Express Sp. z o.o. 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 0000221829, o kapitale zakładowym 4 036
000,00 zł wpłaconym w całości, posiadająca numer statystyczny REGON 473286990, numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 7251888179 (dalej „Organizator”).
Promocja obowiązuje od dnia 15.03.2017r roku do dnia 30.04.2017 roku.
Promocja obowiązuje w Pubie Bolek, Al. Niepodległości 211, 02-086 Warszawa.
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.
§2
Zasady Promocji

1. Oferta „HAPPY HOURS”
1.1. W ramach oferty Klient może skorzystać z czterech poniżej wymienionych propozycji:
a. Piwo Tyskie 14-dniowe (0,5l) - w promocyjnej cenie 6,00 zł
b. Prosecco z kija (kieliszek 150ml) – w promocyjnej cenie 6,00 zł
c. Prosecco z kija (karafka 0,5l) – w promocyjnej cenie 20,00 zł
d. Tyskobolek (5l) – w promocyjnej cenie 59,00 zł
1.2. Oferta obowiązuje codziennie od otwarcia pubu do godziny 16:30.
1.3. Oferta nie podlega dodatkowemu rabatowi, związanemu z innymi obowiązującymi promocjami w pubie.
2. Oferta „Lunch - 2 w cenie 1”
2.1. W ramach oferty przy zakupie dwóch dowolnych dań z tej samej kategorii: „Burgery”, „Pizze” lub
„Szaszłyki” wskazanych w Menu, Klientowi przysługuje uprawnienie do zakupu tych dań w łącznej
promocyjnej cenie jednego - droższego z nich; w przypadku gdy cena jednostkowa tych dań jest taka
sama, Klientowi przysługuje uprawnienie do zakupu tych dwóch dań w łącznej promocyjnej cenie
jednego - dowolnego z nich.
2.2. Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku od otwarcia pubu do godziny 16:30.
2.3. Oferta nie podlega dodatkowemu rabatowi, związanemu z innymi obowiązującymi promocjami w pubie.
3. Promocja dotyczy dań, napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje dań,
napojów sprzedawanych na wynos.
4. Przed złożeniem zamówienia należy poinformować Kelnera o chęci skorzystania z oferty promocyjnej.
5. Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod
wpływem alkoholu.
6. 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.
7. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert,
nie zgłoszeniem Kelnerowi przed złożeniem 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 w pubie objętym Promocją, na stronie
www.bolek.pub.pl i w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

