REGULAMIN PROMOCJI
BENVENUTI IN ITALIA
Zbierz 10 pieczątek, a otrzymasz pizzę gratis !
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady i sposób przeprowadzenia
akcji promocyjnej przeprowadzanej pod nazwą „Zbierz 10 pieczątek, a otrzymasz pizzę gratis
! ”, dalej zwanej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest spółka EFEZ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjskiej 63 (59-220), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławie Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000388828 zwana dalej „Organizatorem”
3. Celem Promocji jest promowanie zakupu dao w lokalach należących do organizatora:

Efez Polska Sp. z o.o. – Benvenuti in Italia w Legnicy
4. Promocja odbywad się będzie w okresie od 01.06.2014 ( od poniedziałku do niedzieli) do odwołania, z zastrzeżeniem, że kooczy się wraz z zamknięciem odpowiednich lokali
Organizatora.
5. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
§ 2.
ZASADY DZIAŁANIA I UDZIAŁ W PROMOCJI
1. W Promocji mogą wziąd udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”)
2. Warunkiem przystąpienia do udziału w promocji przez Uczestnika jest spełnienia następujących
warunków:
a) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez uczestnika;
b) uczestnik musi zakupid w lokalu Benvenuti in Italia w okresie trwania promocji :
- 10 pizz
c). Za każdą zakupioną pizzę, wymienioną w załączniku nr. 1 lub w karcie menu, uczestnik otrzyma
pieczątkę.
- 10 pieczątek za dowolną pizzę upoważnia do otrzymania 11 pizzy gratis.

d). Pieczątkę można otrzymad za pizzę zakupioną na jednym paragonie. Uczestnik nie otrzyma
dwóch pieczątek za dwie pizze na jednym paragonie.

§ 3.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą byd zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do 14 dni od wzięcia udziału
w Promocji i opatrzone dopiskiem „Reklamacja - Promocja”. Reklamacje złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.

2. Odpowiedź na złożoną reklamację oraz o formie jej rozpatrzenia nastąpi w formie pisemnej na
adres podany przez Uczestnika.
§ 4.
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji w każdym czasie .
2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę
na warunki Promocji nim określone.
3. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Promocji,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany te obowiązują od
dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: www.efezpolska.pl
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6. Odpowiedzialnośd Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest
ograniczona do wysokości wartości produktów wskazanych § 2 ust. 3 otrzymanych przez
Uczestnika.
7. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się
przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr. 1
PIZZA
MAGHERITA
WEGETARIAŃSKA
QUATTRO FORMAGGI
SALAMI
HAWAJSKA
CAPRICCIOSA
DIAVOLA
FARMERSKA
PROSCIUTTO
FRUTTI DI MARE

