REGULAMIN PROMOCJI „KUPON DANIA GOTOWE”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji dla konsumentów „Kupon Dania Gotowe" (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 10 maja 2022r. do 31 sierpnia 2022r. w restauracjach sieci SPHINX w dniach i
godzinach otwarcia restauracji. Promocja obowiązuje we wszystkich restauracjach sieci Sphinx (”Restauracje”).
Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w Restauracji (na miejscu w lokalu lub telefonicznie) zamówienia
3. o wartości nie mniejszej niż 40 zł (czterdzieści złotych) i przekazanie kelnerowi kuponu promocyjnego, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, przy odbiorze tego zamówienia z Restauracji. Szczegółowe
zasady Promocji zostały opisane poniżej.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.

§2
Zasady Promocji
W ramach Promocji Klient, który złoży zamówienie w Restauracji (na miejscu w lokalu lub telefonicznie) na
kwotę co najmniej 40 zł (czterdzieści złotych) i przy jego odbiorze w Restauracji przekaże kelnerowi Kupon
Dania Gotowe otrzymuje prawo do skorzystania z jednorazowego rabatu w wysokości 10 zł (dziesięć złotych)
od całej kwoty zamówienia.
Promocja obejmuje dania i napoje bezalkoholowe Sphinx z oferty stacjonarnej danej Restauracji tj. dostępnej
na miejscu w lokalu oraz na menu.sphinx.pl, z zastrzeżeniem że Promocją nie są objęte inne oferty
promocyjne oraz menu lunch i śniadania.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Zamówienia składane on line i w dowozie nie są objęte Promocją.
Przy jednorazowym zamówieniu można wykorzystać nie więcej niż jeden kupon Dania Gotowe i otrzymać
maksymalnie 10 zł (dziesięć złotych) rabatu. Posiadacz może wykorzystać Kupon Dania Gotowe nie więcej niż
jeden raz. Zebranie kilku kuponów Dania Gotowe nie stanowi podstawy do zwiększenia rabatu, kupony Dania
Gotowe nie sumują się.
Kupon Dania Gotowe może być wykorzystany wyłącznie w okresie obowiązywania Promocji. 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.
Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
W momencie składania zamówienia należy poinformować Kelnera o chęci skorzystania z Promocji.
Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z Promocji, niezgłoszeniem
Kelnerowi w momencie składania zamówienia chęci skorzystania z Promocji, a w szczególności roszczenie o
wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§3
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w restauracjach objętych Promocją oraz
na stronach: www.sfinks.pl, www.sphinx.pl oraz menu.sphinx.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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 ust. 1 powyżej i wchodzą w życie z
dniem ogłoszenia zmiany. Aktualny Regulamin, uwzględniający wprowadzone zmiany, będzie również dostępny

w restauracjach objętych Promocją.
Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie dotyczy przypadków zmian regulaminu
wynikających ze zmian przepisów prawa, w szczególności dotyczących sytuacji epidemicznej i z ograniczeń z tym
związanych.
4. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres opinie@sfinks.pl lub na adres siedziby Organizatora
wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. Prosimy o podawanie w tytule reklamacji „Kupon Dania Gotowe”.

Załącznik nr 2 Wzór kuponu

