Regulamin „Zniżka -5% na produkty z przepisu Bottega del Gusto”

§1 Postanowienia ogólne
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym
Regulaminem.
2. Organizatorem Promocji jest DELIZIE ITALIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z
siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Gierdziejewskiego 7, zwana dalej "Organizatorem".
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§2 Zasady Promocji
1. Do udziału w Promocji upoważnia zakup minimum trzech produktów w delikatesach Bottega del Gusto przy ul.
Gierdziejewskiego 7 w Warszawie, z „listy zakupów” (zwanej dalej „Lista zakupów”) wskazanej do aktualnego
„przepisu” prezentowego w lokalu Bottega del Gusto, utworzonego i zamieszczonego przez Organizatora,
zwanego dalej „Przepisem”
2. Zakup minimum trzech produktów z „listy zakupów” w ilości wskazanej w przepisie, upoważnia do otrzymania
zniżki na te produkty w wysokości 5% (pięć procent).
3. Możliwość zakupu produktów wyznaczonych w „liście zakupów” ze zniżką obejmuje delikatesy Bottega del
Gusto w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 7.
4. Zniżka na produkty dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się aktualnie na „liście zakupów” w aktualnym
przepisie dostępnym w lokalu Bottega del Gusto.
5. Uprawnienia do zniżki nie będę realizowane po zakończeniu Promocji.

§ 3 Uczestnicy
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie do zakupu
produktów z aktualnej „listy zakupów” w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że
rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego
do swobodnego użytku.

§ 4 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika Promocji za tymczasowy brak produktów z Listy
Zakupów w lokalu Bottega del Gusto przy ul. Gierdziejewskiego 7 w Warszawie.

§ 5 Regulamin
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, jest dostępny w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bottegadelgusto.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana
na stronach www.bottegadelgusto.pl i będzie obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

§ 5 Czas trwania Promocji
1. Promocja określona niniejszym Regulaminem trwa od 19.01.2018 do 31.01.2018 lub do wcześniejszego
wyczerpania zapasów.

