REGULAMIN PROMOCJI „Piątek z BLIKIEM”
§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. 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 12 000 000 zł, NIP 7252012779, REGON 100768531, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. 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/.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Piątek z BLIKIEM” i jest dostępny
pod adresem https://pizzaportal.pl/blik/ w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku
czynności („Promocja”).
4. Promocja trwa od 7 września do 30 listopada 2018 r.

§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci portalu internetowego pizzaportal.pl, którzy w piątek
przypadający w czasie trwania Promocji dokonają zakupu produktów 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 za pomocą formy płatności BLIK.
2. Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu w wysokości kosztów dostawy zakupionego produktu
za zakupy opłacone za pomocą BLIKA, tj. Darmowej Dostawy w każdy piątek w czasie trwania Promocji.
3. Darmowa Dostawa zostanie naliczona automatycznie wyłącznie po wybraniu BLIK jako formy płatności
na portalu pizzaportal.pl
4. Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na inną lub otrzymania przez Uczestnika Promocji
ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 7 września 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 lub do wyczerpania puli nagród.
2. Suma rabatów stanowiących pulę nagród wynosi 200 000 (dwieście tysięcy) złotych.
3. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli nagród poprzez zablokowanie opcji darmowej dostawy, a
następnie poprzez usunięcie materiałów promocyjnych dotyczących Promocji ze swojej stronie
internetowej https://pizzaportal.pl/.
4. O wzięciu udziału w Promocji decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność dokonanych zakupów na
warunkach określonych w Promocji).
5. Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże rabat w postaci
darmowej dostawy przyznawany jest jednorazowo wyłącznie w odniesieniu do jednej płatności BLIK.
§ 4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1

1. Uczestnik
Promocji
jest
uprawniony
do
zgłoszenia
Organizatorowi
reklamacji,
w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie Uczestnik Promocji nie
otrzyma od Organizatora rabatu, o którym mowa w § 2 powyżej.
2. 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/.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej https://pizzaportal.pl/blik/.
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