REGULAMIN PROMOCJI
„Vouchery 25 zł w C.H. KORONA KIELCE W KIELCACH”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Vouchery 25 zł w C.H. KORONA KIELCE w KIELCACH”, zwanej
dalej „Promocją” jest Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Promocja skierowana jest do Klientów C.H. Korona Kielce w Kielcach, którzy po dokonaniu zakupów
w C.H. Korona Kielce o łącznej wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) zgłoszą się do Punktu
Informacyjnego na terenie powyższego centrum handlowego i odbiorą jeden z przygotowanych
Voucherów. Klient sam decyduje o tym, który z trzech dostępnych Voucherów wybierze.
3. Wszystkie Vouchery, o których mowa w § 1 ust. 2 są równowartości 25 zł (słownie: dwadzieścia
pięć złotych) i można je wykorzystać tylko w jednym z trzech (wybranych wg rodzaju Vouchera)
lokali gastronomicznych znajdujących się na terenie C.H. Korona Kielce w Kielcach, a mianowicie:
a)

Kuchnia Marche (poniżej właściwy rodzaj Vouchera):

b)

Sevi Kebab (poniżej właściwy rodzaj Vouchera):

c)

Expres Oriental (poniżej właściwy rodzaj Vouchera):
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4. Promocja obowiązuje tylko w danej galerii handlowej (której nazwa jest na Voucherze) oraz
w lokalach gastronomicznych (zwanych dalej „Restauracjami”), których logo i nazwa znajdują się
na danym Voucherze.
5. Vouchery ważne są od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (data ważności Vouchera
umieszczona jest także na każdym Voucherze).
6. Ilość Voucherów przygotowana na każdą z Restauracji wynosi odpowiednio:
a)

Kuchnia Marche – 237 sztuk (każdy po 25 zł),

b)

Sevi Kebab – 109 sztuk (każdy po 25 zł),

c)

Express Oriental - 152 sztuki (każdy po 25zł).

7. Promocja obowiązuje na cały asortyment dostępny w Restauracji łącznie z napojami
butelkowanymi i napojami alkoholowymi oraz opakowaniami jednorazowymi.
8. Z Promocji posiadacz Vouchera może skorzystać na jednorazowe zakupy. Jeśli wartość zamówienia
wynosi mniej niż 25zł, to posiadacz Vouchera może albo dobrać coś do 25zł lub większej, ale jeśli
nie chce, to różnica nie będzie zwracana. Wykorzystany Voucher zostaje u kasjera. Jeśli posiadacz
Vouchera dokonując zakupu przekroczy wartość Vouchera, czyli 25zł, kwotę przewyższającą
zobowiązany jest zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
9. Promocja dotyczy dań sprzedawanych na miejscu w Restauracji jak również „na wynos”.
10. Promocja nie dotyczy oferty sprzedawanej z usługą dostawy.
11. Każdy Uczestnik może wykorzystać dowolną ilość Voucherów o ile spełni warunek określony w § 1
ust. 2 (za każde 200zł wydane w C.H. Korona Kielce – 1 Voucher o wartości 25zł).
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, czyli nie obowiązuje m.in. podczas godzin
wyprzedażowych w Restauracjach bądź na zestawy, które już objęte są promocyjnymi cenami,
zniżek dla studentów czy w ramach Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny itp.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja jest przeznaczona dla posiadaczy Voucherów, którzy chcą z niej skorzystać (dalej
„Uczestnik”) i poinformują o tym obsługę Restauracji składając zamówienie oraz okażą Voucher,
o którym mowa w §1 ust. 2 i 3 składając zamówienie.
2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
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4. Każdy Uczestnik chcąc skorzystać z Promocji winien poinformować o tym obsługę Restauracji przy
stanowisku kasowym podczas składania zamówienia i okazać Voucher oraz zostawić Voucher
u kasjera.
§3
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy Promocji winni
zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wymieniony w §1 ust. 1.
2. Pisemna reklamacja kierowana na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko i adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie.
3. Reklamacje kierowane na adres Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Restauracji objętej Promocją oraz na stronie https://galeriakorona.pl/
2. Niewykorzystanie Vouchera zgodnie z terminem określonym w treści Regulaminu i na odwrocie
Vouchera jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia
jego posiadacza wobec Organizatora z roszczeniami w tym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym
czasie bez podania przyczyny. Zmiany jednak nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
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