REGULAMIN PROMOCJI „HAPPY HOURS W BROASTER CHICKEN KŁODZKO”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem promocji o nazwie „Happy hours w Broaster Chicken Kłodzko”, zwanej dalej Promocją, jest Broaster
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 59‐220, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia‐Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem
0000389906, NIP 691‐248‐51‐02, zwana dalej Organizatorem.

2.

Celem Promocji jest promowanie zakupu dań w formie zestawów „Broaster To Go” w lokalu należącym do organizatora:



Broaster Polska Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Noworudzka 2B, 57‐300 Kłodzko

zwanym dalej Lokalem.

3.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 24 stycznia 2014 roku do 28 lutego 2014 roku zwany dalej „Okresem trwania
promocji”. Okres trwania promocji może zostać przedłużony.

4.

Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup posiłków w Lokalu biorącym udział w
Promocji.

5.

Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.
2.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zwane dalej Uczestnikami.

3.

Każdy Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednego z wymienionych w § 2 pkt. 4
zestawów dań, otrzyma prawo do 15 % rabatu.

4.
5.
6.
7.

Zestawy dań, które biorą udział w Promocji to: Universal Box, Family Box, Mix Box, Broaster Wings Box.

Promocja ”Happy hours w Broaster Chicken Kłodzko” obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 17.00 do
23.00.

Promocja ”Happy hours w Broaster Chicken Kłodzko” dotyczy lokalu Broaster Chicken w Kłodzku.
Udział w Promocji jest dobrowolny.
Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi w Lokalu.
§ 3. REKLAMACJE

1.

Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora, w żadnym wypadku
nie później niż w terminie do 7 marca 2014 r., oraz nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną
reklamacji.

2.

Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone po dniu 7 marca 2014 r. nie będą rozpatrywane i nie wywołają
skutków prawnych.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

4.
5.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.

W przypadku przedłużenia Promocji odpowiedniemu przesunięciu ulegną terminy określone w § 3 pkt 1 i 2.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7
dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje o
Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

2.
3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.broaster.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod
warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega
sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem Okresu Trwania Promocji, informując o tym fakcie na stronie
internetowej www.broaster.pl z co najmniej 3‐dniowym wyprzedzeniem.
Organizator

