Regulamin promocji Karta Stałego Klienta
– obniżki 20%

Regulamin nr 3.
Dotyczący promocji „Karta Stałego Klienta” – obniżki 20 %

9. Definicje
1. Karta Stałego Klienta– jest to karnet, na podstawie którego Właściciel Karnetu ma
prawo do zniżki w wysokości 20%.
2. Obniżka 20% - Właściciel Karnetu ma prawo do zakupu posiłków z rabatem 20% od
ceny normalnej obowiązującej w Restauracji i nie objętej innymi zniżkami.
3. Właściciel Karnetu - Klient, Konsument, czyli niezidentyfikowana osoba z imienia i
nazwiska dokonująca zakupów posiłków i innych produktów oferowanych do
sprzedaży przez Restaurację.
4. Restauracja – lokal Obiadek , ul. Piłsudskiego 22, Szczecin
5. Inne obniżki – inne rabaty niż 20 % oferowane dla grup Klientów określonych, ale nie
zidentyfikowanych z imienia i nazwiska:
1. Happy Hour - 50%
2. 11 gratis
3. Rabaty udzielane dla bliżej nieokreślonych z imienia i nazwiska osób
będących pracownikami, współpracownikami, kontrahentami, przyjaciółmi
kontrahentów z którymi Restauracja ma podpisane porozumienia,
4. Inne.

6. Pracownicy Restauracji – wszyscy Pracownicy biorący udział w procesie
przygotowania dań oferowanych do sprzedaży w tym pieczywa, zup, kompotów,
sosów, koktajli.
7.

Dania przygotowywane i oferowane do sprzedaży w Restauracji:
1. Wszystkie dania oferowane dostępnych podczas sprzedaży.
7.1.Dotyczy to również produktów takich jak:

II.

1.
2.
3.

Jogurt, Kefir, Kompot, Koktajl
Kawa i herbata
Wszystkie produkty marki Coca – Cola, również
w opakowaniach,

4.
5.

Opakowania jednorazowe
Dodatki śniadaniowe

Cel udzielania rabatu Karty Stałego Klienta -20%
1. Działania marketingowe poprawiające rozpoznawalność marki OBIADEK.

2. Program Lojalnościowy dla stałych Klientów, Konsumentów marki OBIADEK.

III. Osoby mogące skorzystać z promocji Karta Stałego Klienta -20%
.1 Wszystkie osoby wyrażające chęć zakupu dań objętych
promocją Kartą Stałego Klienta opisanych w punkcie I.7 oraz
I.7.1 deklarujące posiadanie takiej karty.
.2 Rabat 20% przysługuje wyłącznie Właścicielowi Karty na
wszystkie produkty i napoje dostępne w Restauracji.
.3 Rabat 20% przysługuje na dowolną ilość zakupionych
produktów w Restauracji, inaczej rzecz ujmując- na całość
paragonu.
.4 Rabat 20% dotyczy produktów wymienionych w pkt. I.7 i I.7.1
w Restauracji lub na wynos w opakowaniach jednorazowych
(atestowanych i zakupionych w Restauracji)
.5 Warunek otrzymania Karty Stałego Klienta jest następujący:
.1 Uzbieranie paragonów fiskalnych na kwotę nie
mniejszą niż 150 zł od momentu pierwszej wizyty w
Restauracji OBIADEK,
.2 Pod pojęciem pierwszej wizyty rozumie się wizytę
potwierdzoną posiadaniem paragonu fiskalnego z tej
wizyty,
.3 Paragony na kwotę 150 zł powinny być uzbierane w
okresie nie przekraczającym 30,31 (w zależności od
miesiąca) dni od dnia pierwszej wizyty,
.4 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
IV.

Łączenie się rabatów

Rabaty udzielane – inne obniżki udzielane poszczególnym Klientom, Konsumentom, nie
sumują się. Oznacza to że Klient, Konsument ma prawo do skorzystania wyłącznie z
jednego rabatu, obniżki która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.
22. Informowanie o rabatach
Pracownicy Restauracji nie mają obowiązku informowania Klienta, Konsumenta, Grup
Konsumentów o przysługującym rabacie studenckim.

VI.

Obowiązywanie promocji Karta Stałego Klienta – obniżka 20 %
1. Promocja Karta Stałego Klienta obowiązuje od dnia 02.04.213r. na czas nieokreślony,
2. Restauracja zastrzega sobie możliwość zniesienia promocji Karta Stałego Klienta w
dowolnym momencie,

3.

W przypadku zniesienia promocji Karta Stałego Klienta – 20 % rabatu, Restauracja
zobowiązana jest do poinformowania w sposób przyjęty w Restauracji Klientów,
Konsumentów na 14 dni przed zakończeniem promocji o zakończeniu obniżek.

Szczecin, dnia: 02.04.2013r.

