Regulamin „Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta PIQNIQ”
1. Organizatorem „Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta PIQNIQ”
(Program) jest firma GOOD FOOD TOMASZ BUCZKOWSKI ul. Kańskiego 3F/1, 81603 Gdynia (Organizator).
2. Program trwa od dnia 29.01.2016 do odwołania (Okres Trwania Programu). O
terminie zakończenia Programu, Organizator powiadomi na stronie internetowej
www.nalesnikarniapiqniq.pl z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Programem objęta jest sprzedaż w Naleśnikarni „PIQNIQ” przy ul. Świętojańskiej
105 w Gdyni. Program obejmuje całe menu naleśnikarni PIQNIQ.
Za każde zamówienie (Zamówienie) powyżej kwoty 18 zł uczestnik otrzyma
pieczątkę z logiem czapki PIQNIQ (Pieczątka) na Karcie Stałego Klienta.
Jeżeli rachunek opiewa na kwotę wyższą, która jest wielokrotnością kwoty 18zł
(jeden, dwa, trzy, itd.), to klient otrzymuje także tyle pieczątek.
Zamówienie jest to samo danie z menu PIQNIQ albo danie z napojem.
Zamówienie nie może składać się z samych napojów. W zamówieniu musi być
jakieś danie do jedzenia z menu PIQNIQ.
4. Zebranie 13 (trzynastu) Pieczątek uprawnia do zakupu dowolnego dania z menu
Naleśnikarni PIQNIQ (maksymalnie do kwoty 17zł) za kwotę 1zł.
Warunkiem dokonania takiego zakupu za 1 zł jest przekazanie sprzedawcy w
Naleśnikarni PIQNIQ Karty Stałego Klienta z wbitymi 13-toma Pieczątkami.
Pieczątki mogą być umieszczone na jednej lub więcej niż jednej karcie. W
przypadku kilku kart będzie brana pod uwagę data wcześniejsza.
5. „Program lojalnościowy Karta Stałego Klienta PIQNIQ” nie łączy się z innymi
promocjami w Naleśnikarni PIQNIQ („QULTOWY PORANEK” I „QULINARNY
WIECZÓR”) oraz z programem GDYNIA RODZINNA.
6. Karta Stałego Klienta PIQNIQ jest ważna 3 (trzy) miesiące od daty pierwszej
Pieczątki.
7. Pieczątki są wbijane na kartę tylko w momencie realizowania paragonu
(płacenia za niego).
8. Karty Stałego Klienta PIQNIQ są dostępne w Naleśnikarni PIQNIQ.
9. Program obejmuje zamówienia na miejscu w Naleśnikarni PIQNIQ oraz także
zamówienia na wynos.
10. W Programie nie będą uwzględniane karty z niewidocznymi/ uszkodzonymi
Pieczątkami .
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
Zmiany
regulaminu
ogłaszane
będą
na
stronie
internetowej
www.nalesnikarniapiqniq.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia
ujednoliconego
tekstu
regulaminu
na
stronie
internetowej
www.nalesnikarniapiqniq.pl.

