REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ BON APETITO „RABAT DLA SĄSIADA”
1. Rabat udzielany jest przez Bon Apetito sp. z o.o. z siedzibą 41-503 Chorzów, ul. Kadecka 5A,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000412262, posiadającą numer REGON: 241417615 oraz NIP: 9542688954
(dalej: Spółkę)
2. Przystąpienie do akcji rabatowej uprawnia do skorzystania z rabatu we wszystkich
restauracjach sieci Bon Apetito na terenie Polski w godzinach otwarcia restauracji.
3. Rabat przyznawany jest osobom pracującym na terenie Galerii Handlowej ubranym w strój
firmowy lub posiadającym identyfikator na podstawie, których sprzedawca Bon Apetito
ustali, że dana osoba jest pracownikiem firmy prowadzającej działalność na terenie Galerii
Handlowej.
4. Rabat przyznawany jest tylko dla osoby posiadającej w/w cechy identyfikacyjne.
5. Korzystanie akcji rabatowej nie wymaga podania danych osobowych.
6. Rabat wnosi 15% i naliczany jest od końcowej wartości zamówienia.
7. Rabat obejmuje wyłącznie posiłki wydawane na wagę, w tym posiłki na wynos. Rabat nie
obejmuje w szczególności deserów, napojów własnych i napojów pozostałych, a także ceny
opakowania na wynos.
8. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i kartami rabatowymi. Klient może korzystać
wyłącznie z jednej formy rabatu.
9. O zamiarze skorzystania z rabatu należy poinformować sprzedawcę w momencie wyboru
formy płatności, przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie.
10. Restauracja ma prawo odmówić realizacji rabatu w wypadku:
− braku technicznej możliwości realizacji, niezależnej od Wydawcy, w szczególności braku
możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
− naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
11. Niniejszy regulamin jest dostępny w restauracjach BonApetito, siedzibie Spółki oraz na
stronie internetowej www.bonapetito.pl.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2019r. przez czas nieokreślony.
13. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego. Ewentualne zmiany
regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia nowego regulaminu na stronie
internetowej Spółki.
14. Korzystanie z Akcji Rabatowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

