REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW
„NOWOŚCI Z AZJI”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji dla konsumentów „NOWOŚCI Z AZJI” (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 26.516.000,00 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 jednej z restauracji
sieci Wook. Lista restauracji należących do sieci Wook, objętych Promocją stanowi załącznik nr 1a do niniejszego
regulaminu.

3.

Promocja obowiązuje w okresie od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku, w dniach i
godzinach otwarcia restauracji.

4.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, o których mowa w §2
konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

poniżej jako

§2
Zasady Promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zamówienia minimum jednego dania w cenie regularnej z
obowiązującej karty menu, oznaczonego piktogramem „NOWOŚĆ” otrzymuje w prezencie lodowy napój 0,5l
dowolny smak do wyboru lub PEPSI o poj. 0,3l.
Przy czym napój wydawany będzie zgodnie z zasadą: jedna NOWOŚĆ = jeden napój. Wyjątek stanowi danie o
nazwie „WOOK PARTY” przy zakupie którego wydawane będą dwa napoje.
2. Promocja dotyczy tylko dań zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje dań
sprzedawanych na wynos.
3. Złożenie zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie musi odbyć się w trakcie jednej
wizyty w restauracji i zostać potwierdzone jednym paragonem fiskalnym.
4. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o wymianę otrzymywanego w prezencie napoju Lodowego lub
PEPSI na ekwiwalent pieniężny.
5. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w restauracji objętej Promocją, w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.wook.pl.

Lista restauracji Wook objętych promocją:

LP

RESTAURACJA

ADRES

1

GDAŃSK Nr 706 CH Matarnia

2

WROCŁAW Nr 705 CH Pasaż Grunwaldzki 50-384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 22

3

LEGNICA Nr 712 CH Galeria Piastów

59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 9

4

ŁÓDŹ Nr 701 ul. Piłsudskiego

90-368 Łódź; Al. Piłsudskiego 5

5

WARSZAWA Nr 702 al. Jerozolimskie

00-697 Warszawa; Al. Jerozolimskie 65/ 79

6

POZNAŃ Nr 711 ul. Fredry

61-701 Poznań, ul. Fredry 12

80-298 Gdańsk, ul. Złota Karczma 26/21

PODKŁADY

250
200
100
250
300
250

