REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Korzystaj z aplikacji Enjoy Your Meal i odbierz kupon na specjalność szefa
kuchni”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
akcja promocyjna pod nazwą „Korzystaj z aplikacji Enjoy Your Meal i odbierz kupon na
specjalność szefa kuchni” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Sodexo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 84091,
NIP: 118-00-38-498, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.09.2018 r. Kupony rabatowe wydawane są do dnia
17.09.2018 r. (włącznie). Kupon rabatowy zachowuje ważność do dnia 24.12.2018r.do
godz. 15.00.
4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z Promocji nie mogą korzystać pracownicy Sodexo Polska.

§2 ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich lub niepełnoletnich (posiadających
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Promocji), którzy
spełnią wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem Par. 1 ust. 5
(„Uczestnik”).
2. Klient, który posiada zainstalowaną aplikację mobilną Enjoy Your Meal otrzyma kupon
rabatowy w postaci kodu dostępnego w aplikacji mobilnej upoważniający do
skorzystania z promocji: -10% od ceny na specjalność szefa kuchni („Nagroda”).
3. Realizacja kuponu możliwa jest tylko w restauracji Momentto by Sodexo al. Krakowska
110/114 w Warszawie.
4. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest okazanie kodu rabatowego
kasjerowi przed dokonaniem zakupów oraz zatwierdzenie wykorzystania kodu w
aplikacji mobilnej w terminie wskazanym w § 1 ust. 3.
5. Kupon rabatowy jest jednorazowy nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie łączy się
z kuponami lub rabatami uzyskanymi w związku z innymi promocjami.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w restauracji Momentto by Sodexo lub
przesłać na adres organizatora: Sodexo Polska ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa z
dopiskiem „Reklamacja – Korzystaj z aplikacji Enjoy Your Meal i odbierz kupon na
specjalność szefa kuchni” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.
1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (siedmiu) dni od
daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia
niniejszego Regulaminu. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma
na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na
adres wskazany przez Uczestnika.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji jest dostępny w restauracji Oxygen Chilli Bistro by Sodexo oraz
na stronie internetowej https://enjoyyourmeal.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym Organizator zobowiązany jest do
udostępnienia zmian Regulaminu przed wprowadzeniem zmian w sposób określony w
ust. 1. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez
Uczestników.

