REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW
„ 2 Shoarmy w cenie 1”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji dla konsumentów „2 dania w cenie 1” (dalej „Promocja”) jest Sfinks Polska
S.A. z siedzibą przy ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 w Zalesie Górne, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016481,
NIP 725-17-52-913.
2. Promocja obowiązuje w dniach od 10.01.2022 r. do 21.01.2022 r. , od poniedziałku do piątku,
w godzinach otwarcia restauracji.
3. Promocja obowiązuje we wszystkich restauracjach sieci SPHINX w Polsce.
4. Promocja przeznaczona jest dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.
§2
Zasady Promocji
1. Aby skorzystać z Promocji należy:
a. Zamówić dowolną zupę z oferty Menu Głównego lub oferty Sezonowej
b. Oraz zamówić dwa, takie same dania objęte promocją:
➢Shoarma
• Shoarma® złocista 180g/480g
• Shoarma® klasyczna 180g/480g
• Shoarma® na dwa smaki 180g/480g
• Shoarma® delikatna 180g/480g
• Shoarma® ostra 180g/480g
2. Promocją objęte są dania z dodatkami wyszczególnionymi w Menu Głównym w restauracjach i na
menu.sphinx.pl.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest poinformowanie kelnera o chęci skorzystania z promocji
w trakcie składania zamówienia.
4. Promocja nie dotyczy zamówień, na które już udzielono rabatu, ani nie łączy się z innymi promocjami.
5. Promocja dotyczy jedynie dań spożywanych na miejscu w lokalu.
6. Promocja nie dotyczy dań sprzedawanych na wynos.
7. Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z Promocji na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym
regulaminie musi odbyć się w tym samym czasie i zostać potwierdzone jednym paragonem fiskalnym.
8. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w
ofert, niezgłoszeniem Kelnerowi w momencie składania zamówienia chęci skorzystania z Promocji.

§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.sphinx.pl oraz w Restauracjach i siedzibie
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie
o ile nie naruszają one praw Klientów nabytych na jego podstawie. Zmiany Regulaminu ogłaszane
będą na stronie internetowej wskazanej w pkt 1 powyżej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia
zmiany. Aktualny Regulamin, uwzględniający wprowadzone zmiany, będzie również dostępny w
siedzibie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

