REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW
„Rabat 25zł do zamówienia za min. 100 zł”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji dla konsumentów „Rabat 25zł do zamówienia za min. 100 zł" (dalej „Promocja") jest
Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym, adres: 05-540 Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt 36,
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 32.199.512,00 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 08.07.2021 do 16.07.2021, w restauracji SPHINX Plac Bankowy 2,
00-092 Warszawa (dalej „Restauracja”).
3. Promocja obowiązuje dla dań zamawianych na miejscu. Nie obowiązuje dla dań na wynos i w dostawie .
4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, będących konsumentami w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Klientem”
§2
Zasady Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie przez Klienta, w Restauracji, zamówienia na łączną sumę
nie niższą niż 100 zł (słownie: sto złotych) na dania w regularnych cenach tj. zgodnie z cennikiem dostępnym
w Restauracji oraz przekazanie kelnerowi w Restauracji treści kodu, otrzymanego przez Klienta w wiadomości
tekstowej dotyczącej Promocji, nie później niż podczas składania przez Klienta zamówienia.
2. W ramach Promocji Klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)
od złożonego zamówienia, o którym mowa powyżej. Wielokrotność kwoty 100 zł nie uprawnia do otrzymania
dalszych rabatów.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
4. Klientowi nie przysługują roszczenia w związku z nieskorzystaniem z Promocji.
§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w restauracji SPHINX Plac Bankowy 2, stronie internetowej organizatora
oraz wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie o ile nie
naruszają one praw Klientów nabytych na jego podstawie. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie
internetowej wskazanej w pkt 1 powyżej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zmiany. Aktualny Regulamin,
uwzględniający wprowadzone zmiany, będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

