Regulamin Promocji
„Druga Pizza 50% taniej w Gusto Dominium’”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Promocji: „Druga Pizza 50% taniej w Gusto Dominium!” (zwanej
dalej „Promocją”) jest Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Piotrkowskiej 276, 90 -361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000340368, REGON: 100768531, o kapitale
zakładowym 501 600 zł, zwaną dalej: „Organizatorem”.
1.2 Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
1.3 Definicje:
Regulamin - niniejszy Regulamin Promocji;
Promocja – akcja promocyjna: „Druga Pizza 50% taniej w Gusto Dominium!”;
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora: serwis, strona
mobilna oraz Aplikacje Mobilne PizzaPortal.pl, służące do zamawiania jedzenia
online;
Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez
Organizatora;
Uczestnik - osoba biorąca udział w Promocji;
Promocyjny Zestaw Pizz – zestaw składający się z dwóch identycznych pizz
(poprzez identyczne pizze rozumie się pizze, które mają te same składniki, ten sam
rozmiar i są tego samego rodzaju)
Aplikacje Mobilne PizzaPortal.pl – aplikacje mobilne PizzaPortal.pl do zamawiania
jedzenia online, dostępne bezpłatnie na systemy operacyjne Android, iOS oraz
Windows Phone.
PizzaPortal.pl - serwis internetowy Organizatora służący do świadczenia Usług,
dostępny pod adresem: https://pizzaportal.pl/.

2. Zasady Promocji
2.1 Promocja opiera się na mechanizmie udostępnienia w restauracjach Gusto
Dominium przez Organizatora konkretnych Promocyjnych Zestawów Pizz
składających się z dwóch identycznych pizz (poprzez identyczne pizze rozumie się
pizze, które mają te same składniki, ten sam rozmiar i są tego samego rodzaju) w
obniżonej cenie (druga pizza w zestawie ma obniżoną cenę o 50%).
2.2 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miastach,
w których znajdują się restauracje Gusto Dominium dostępne na PizzaPortal.pl.
2.3 Celem Promocji jest zachęcenie Uczestników do skorzystania z Usług
PizzaPortal.pl.
2.4 W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Organizatora.
2.5 Promocja ważna jest w dniach: 02.01-31.01.2017.
2.6 Promocją działa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik doda do koszyka
Promocyjny Zestaw Pizz (dwie takie same pizze, poprzez takie same pizze rozumie

się pizze, które mają te same składniki, ten sam rozmiar i są tego samego rodzaju)
znajdujące się w menu restauracji Gusto Dominium dostępnych na PizzaPortal.pl.
2.7 Promocja obejmuje tylko i wyłącznie pizze w restauracjach Gusto Dominium,
oznaczonych symbolem czerwonej pizzy tuż obok oceny restauracji, dostępnych na
PizzaPortal.pl, oferujących płatność online na stronie: https://pizzaportal.pl oraz w
Aplikacjach Mobilnych PizzaPortal.pl, w wyżej wymienionym okresie.
2.8 Jedna osoba może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy. Poprzez jedną
osobę, rozumie się jednego Użytkownika składającego zamówienie z użyciem tego
samego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu email.
2.9 Promocyjne Zestawy Pizz znajdują się w kategorii: „Druga Pizza 50% taniej w
Gusto Dominium” znajdującej się w pierwszej części menu restauracji biorącej udział
w Promocji.
2.10 Cena Zestawu Pizz zawiera już 50% rabat na drugą taką samą pizzę (poprzez
takie same pizze rozumie się pizze, które mają te same składniki, ten sam rozmiar i
są tego samego rodzaju) – cena drugiej pizzy z zestawu w menu restauracji jest już
obniżona o 50%. Nie trzeba wpisywać żadnego kodu rabatowego, by uzyskać zniżkę.
2.11 Użytkownik może zamówić w jednym zamówieniu więcej niż 1 Promocyjny
Zestaw Pizz.
2.12 Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który
znajduje się pod adresem: http://blog.pizzaportal.pl/gusto-dominium/
2.13 Promocja jest skierowana wyłącznie do Użytkowników PizzaPortal.pl.
Restauratorzy współpracujący z Organizatorem w ramach PizzaPortal.pl, pracownicy
restauracji współpracujących z Organizatorem w ramach PizzaPortal.pl oraz
współpracownicy Organizatora nie mogą brać udziału w Promocji.
2.14 Promocyjne Zestawy Pizz można opłacić dowolnym sposobem płatności
dostępnym na PizzaPortal.pl.
2.15 Udział w Promocji podlega weryfikacji przez Organizatora, w celu wykrycia
ewentualnych nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
3. Postanowienia końcowe
3.1 Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na prowadzony w tym
celu przez Organizatora adres: biuro@pizzaportal.pl, w tytule maila należy wpisać:
„Druga Pizza 50% taniej w Gusto Dominium!”.
3.2 Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
3.3 Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji na blogu PizzaPortal:
http://blog.pizzaportal.pl/gusto-dominium/
3.4 Złamanie ustaleń Regulaminu Promocji przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Promocji.
3.5 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji
jest Organizator.
3.6 Dane osobowe Uczestników pozyskane w ramach Promocji będą przetwarzane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej
realizacji Promocji.

3.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

