WYCIĄG Z REGULAMINU PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „HAPPY HOURS”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji dla konsumentów „HAPPY HOURS” (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 29.03.2019 do 26.04.2019 z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w wybranych
restauracjach, w dniach otwarcia restauracji i wybranych godzinach. Wykaz restauracji objętych promocją
oraz dni i godziny obowiązywania promocji w danej restauracji określone zostały w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu.
3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.
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§2
Zasady Promocji
W ramach promocji Klient może skorzystać z czterech poniżej wymienionych propozycji:
a. (…)
b. zestaw Żywiec Lager (dzban o poj.1,5l) plus Party Mix XL (800g) w promocyjnej cenie 59,00 zł
c. zestaw PEPSI (dzban o poj. 1,5l) plus Sphinx Party (1120g) w promocyjnej cenie 69,00 zł
d. (…)
1.1. Klient może dokonać następujących wymian:
- w zestawie opisanym w ust. 1 pkt. c powyżej może wymienić PEPSI (dzban o poj. 1,5l) na Żywiec Lager
(dzban o poj. 1,5l) za dopłatą 7,00 zł do promocyjnej ceny zestawu wskazanej w ust. 1 pkt. c
- (…)
1.2. Promocja nie dotyczy dań i napojów, na które już udzielono rabatu ani nie łączy się z innymi promocjami
Promocja dotyczy dań, napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje dań,
napojów sprzedawanych na wynos ani w dowozie.
W momencie składania zamówienia należy poinformować Kelnera o chęci skorzystania z oferty promocyjnej.
Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod
wpływem alkoholu.
Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert,
nie zgłoszeniem Kelnerowi w momencie składania zamówienia chęci skorzystania z Promocji, a w
szczególności roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy wyciąg z regulaminu będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie www.sphinx.pl.
Pełna wersja regulaminu udostępniana będzie wszystkim zainteresowanym w restauracjach Sphinx objętych
Promocją i w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr. 1 Wykaz restauracji objętych Promocją oraz godziny obowiązywania oferty „Happy Hours”

