REGULAMIN PROMOCJ „10 : 15”
dla Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „10 : 15” (dalej „Promocja”), jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie adres: 05500 Piaseczno, 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
26.752.842,00 zł – w całości opłaconym, posiadająca numer statystyczny REGON 472247798, numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 725-17-52-913 (dalej „Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup posiłków w restauracji SPHINX –
Warszawa nr 006 CH Targówek, 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 15.
3. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 14 maja 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (włącznie).
4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, o których mowa w §2 poniżej jako konsumenci,
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
§2
Zasady Promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji, w godzinach otwarcia restauracji dokona jednorazowego zamówienia:
a)
b)

W przedziale od 20,00 zł do 50,00 zł, otrzymuje 10 % rabatu,
Powyżej 50,00 zł, otrzymuje 15% rabatu.

2. Zamówienie objęte rabatem dotyczy następujących pozycji z menu:
- CZAS NA FIT,
- FUZJA SAMKÓW,
- MAKARONY,
- NA DOBRY POCZĄTEK,
- NA MNIEJSZY APETYT,
- PIZZE,

- POZYCJE KULTOWE,
- SAŁATY,
- STEKI,
- ZUPY.

Warunkiem naliczenia rabatu jest złożenia zamówienia zawierającego jedną z wyżej wymienionych pozycji z menu. Rabat
zostanie naliczony wyłącznie do objętej promocją pozycji z menu .
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia, poinformowanie obsługi restauracji o
zamiarze skorzystania z promocji, podanie hasła „WOZKosz” oraz posiadanie ważnej licencji okresowej wydanej przez
Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego.
4. Do jednego rachunku może zostać udzielony tylko jeden rabat.
5. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi w Restauracji i obowiązuje w dniach i godzinach
otwarcia restauracji.
6. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w restauracji objętej Promocją oraz w siedzibie
Organizatora.

