
 

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW 

„KUPONY RABATOWE 10, 20, 30 jesień” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji dla konsumentów „KUPONY RABATOWE 10, 20, 30 jesień” (dalej „Promocja”) jest Sfinks 
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie adres: 05-500 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  wpłaconym, posiadająca 
numer statystyczny REGON 472247798, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 725-17-52-913 oraz Shanghai 
Express Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90 -368, ul. Piłsudskiego 5, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221829, o kapitale zakładowym 
4.036.000,00 zł – w całości wpłaconym, posiadająca numer sta tystyczny 473286990, numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) 725-18-88-179 (dalej „Organizator”). 

2. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające kupon rabatowy, który upoważnia do skorzystania z 
rabatu. 

3. Promocja obowiązuje w restauracjach Wook na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem restauracji             
Wook 00-697 Warszawa; Al. Jerozolimskie 65/ 79 

4. Czas obowiązywania Promocji określa termin ważności kuponu. 

5. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”. 

 

§ 2 

Zasady Promocji 

  1. KUPON RABATOWY „10 ZŁ” 

1.1 Każdy Klient, posiadający ważny kupon uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 10 zł brutto przy 
zamówieniu na kwotę minimum 40 zł brutto. 

1.2 Warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia, okazanie kelnerowi 
ważnego kuponu, a następnie przekazanie go kelnerowi. 

1.3 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2015 w godzinach otwarcia restauracji. 

1.4  Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz „Lunch Menu”. 
 
 

2.   KUPON RABATOWY „20 ZŁ” 

2.1 Każdy Klient, posiadający ważny kupon uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 20 zł brutto przy 
zamówieniu na kwotę minimum 80 zł brutto. 

2.2 Warunkiem skorzystania z Promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia, okazanie kelnerowi 
ważnego kuponu, a następnie przekazanie go kelnerowi. 

2.3 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2015 w godzinach otwarcia restauracji. 

2.4  Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz „Lunch Menu”. 
 
 

3.   KUPON RABATOWY „30 ZŁ” 

3.1 Każdy Klient, posiadający ważny kupon uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 30 zł brutto przy 
zamówieniu na kwotę minimum 110 zł brutto. 

3.2 Warunkiem skorzystania z Promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia, okazanie kelnerowi 
ważnego kuponu, a następnie przekazanie go kelnerowi. 

3.3 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2015 w godzinach otwarcia restauracji. 

3.4  Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz „Lunch Menu”. 

 

4. Promocja dotyczy tylko dań  i napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje 
dań i napojów sprzedawanych na wynos. 

 
5.   Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod 

wpływem alkoholu. 

6.   Zebranie kilku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia rabatu, kupony nie sumują się. 

7.   Kupon może wykorzystać tylko jego posiadacz, tylko jeden raz. 

8.   Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. 

9. 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. 

10. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę. 

11. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w 



ofert, nie zgłoszeniem kelnerowi chęci skorzystania z Promocji przed złożeniem zamówienia, a w szczególności 
roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.wook.pl, 
w restauracjach objętych Promocją oraz w siedzibie Organizatora. 

 

 

 
 
 


