REGULAMIN PROMOCJI
„FANTAstyczna Promocja”
§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „FANTAstyczna
Promocja” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział KRS pod numerem 0000340368, o kapitale zakładowym 34.780.000,00 zł, NIP
7252012779, REGON 100768531, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu
internetowym https://pizzaportal.pl/ określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem
https://pizzaportal.pl/terms/.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://pizzaportal.pl/fanta/
oraz http://restaurant.home.pl/pliki/pp-regulamin-fanta.pdf

§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci portalu internetowego pizzaportal.pl, którzy
w Okresie Promocji dokonają zakupu od dostawców oferujących swoje usługi
na portalu w czasie trwania Promocji („Uczestnicy Promocji”) i dokonają skutecznej zapłaty
za towary lub usługi na portalu www.pizzaportal.pl.
2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby w wieku od 13-tu do 18-tu lat oraz częściowo ubezwłasnowolnieni mogą
uczestniczyć w Promocji za uprzednią zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.
3. Promocja polega na przyznaniu Klientom Gratisowej butelki Fanta Malinnowa do każdego
zamówienia.
4. Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie
5. Organizator nie przewiduje zamiany bonusu na inny niż ten określony w menu
lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.
6. Promocja obowiązuje w wybranych restauracjach specjalnie oznaczonych na liście
restauracji na PizzaPortal.pl do wyczerpania zapasów bonusów.

§ 3.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 21 marca 2019 roku od godziny 10:00 do dnia 27 marca 2019 roku
do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania puli bonusów.
2. O wzięciu udziału w Promocji decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność dokonanych zakupów
na warunkach określonych w Promocji).

§ 4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakupu:
a. pisemnie na adres siedziby Organizatora; lub
b. pocztą elektroniczną na adres: biuro@pizzaportal.pl; lub
c. poprzez formularz kontaktowych na stronie https://pizzaportal.pl/kontakt/.
W temacie wpisując nazwę promocji.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

