REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „PEPSI 0,3l za 1zł Festiwal Shoarmy”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji dla konsumentów „Pepsi 0.3l za 1zł Festiwal Shoarmy” (dalej „Promocja”)
jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Świętojańska 5a, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016481, NIP
725-17-52-913, REGON 472247798; kapitał zakładowy: 31 099512,00 PLN wpłacony w całości, (dalej
„Organizator”).
Promocja obowiązuje w dniach od 13.02.2019r. do 17.04.2019 w godzinach otwarcia restauracji.
Promocja obowiązuje w restauracjach Sphinx wymienionych w załączniku nr 1 („restauracja”).
W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające ważny kupon Promocji, który upoważnia
do skorzystania z Promocji. Kupon Promocji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
Promocja przeznaczona jest dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.
§2
Zasady Promocji
Każdy Klient, który w okresie obowiązywania Promocji okaże w restauracji ważny kupon Promocji
otrzymuje uprawnienie do zakupu jednego napoju Pepsi/Pepsi Black/Mirinda/7UP o pojemności 0,3l
w promocyjnej cenie 1 zł do każdego dania z oferty „Festiwal Shoarmy”: Shoarmy Góralskiej (560g),
Shoarmy Korma (600g), Shoarmy Orientalnej (620g), Shoarmy Mexico (660g), Shoarmy Festiwalowej
(640g).
Promocja nie dotyczy dań i napojów, na które już udzielono rabatu ani nie łączy się z innymi
promocjami.
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 uprzednie poinformowanie kelnera w momencie składania
zamówienia o chęci skorzystania z Promocji i przekazanie mu kuponu Promocji.
Kupon może wykorzystać tylko jego posiadacz, tylko jeden raz, tylko w okresie obowiązywania
Promocji. Jeden kupon Promocji upoważnia do otrzymania rabatu na jeden napój Pepsi na
warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
Zebranie kilku kuponów nie stanowi podstawy do zwiększenia rabatu, rabaty nie sumują się.
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 w momencie składania zamówienia chęci skorzystania z Promocji, a w
szczególności roszczenie o wymianę kuponu Promocji/rabatu na ekwiwalent pieniężny.

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

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

Załącznik nr 1
Lista restauracji Sphinx biorących udział w Promocji:
Factory Luboń, ul. Dębiecka 1, 62-030 Luboń
Centrum Handlowe M1, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań
Centrum Handlowe Malta, ul. Maltańska 1 lokal 2.009, 61-131 Poznań
Centrum Handlowe Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
Św. Marcin 66/72, 61-807 Poznań
Centrum Handlowe Plaza, Kaspra Drużbickiego 2, 61-693 Poznań
Poznań Avenida, Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań
KING CROSS MARCELIN, Bukowska 156, 60-197 Poznań
Załącznik nr 2
Wzór kuponu promocyjnego

