
 

REGULAMIN PROMOCJI 

CHOICE Sp. z o.o. 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady i sposób 

przeprowadzenia akcji promocyjnej przeprowadzanej pod nazwą  „Dzień Matki”  

dalej zwanej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest spółka CHOICE Sp.  z o.o. z siedzibą w Legnicy przy                                  

ul. Złotoryjskiej 63 (59-220), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000389707 zwana dalej „Organizatorem” 

3. Celem Promocji jest promowanie zakupu dań w lokalach należących do 
organizatora: 

• Choice Sp. z o.o.  w Legnicy  
• Choice Sp. z o.o.  w Kaliszu,  
• Choice Sp. z o.o.  w Świdnicy 
• Choice Sp. z o.o.  w Jeleniej Górze 
• Choice Sp. z o.o. w Chojnicach 
• Choice Sp. z o.o. we Wrocławiu  
• Choice Sp. z o.o. w Pile 

4. Promocja odbywać się będzie w okresie  od 13.05.2016 lub do wyczerpania 

zapasów, z zastrzeżeniem, że kończy się wraz z zamknięciem odpowiednich lokali 

Organizatora (dalej: „Okres  Trwania Promocji”). 

5. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.choice.pl                                         

oraz w siedzibie Organizatora. 

§ 2. 
ZASADY DZIAŁANIA I UDZIAŁ W PROMOCJI 

1. Warunkiem przystąpienia do udziału w promocji przez Uczestnika jest spełnienia 

następujących warunków: 

a) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez uczestnika; 
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b) uczestnik musi zakupić w lokalu Choice w okresie trwania promocji serce 

czekoladowe. 

W losowo wybranych sercach został umieszczony jeden bon. W puli nagród 

(załącznik nr 1): 

-  bon uprawniający do zniżki 30% na całe zamówienie z jednego paragonu,  

- bon na kawę latte gratis,  

- bon na kawę czarną gratis,  

- bon na deser lodowy do wyboru z menu gratis. 

       c)    nagrody nie podlegają wymianie oraz nie łączą się z kartami rabatowymi. 

§  3. 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do 14 dni od wzięcia 

udziału                   w  Promocji i opatrzone dopiskiem „Reklamacja - Promocja”. 

Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Odpowiedź na złożoną reklamację oraz o formie jej rozpatrzenia nastąpi w formie 

pisemnej na adres podany przez Uczestnika. 

§  4. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji w każdym czasie . 

2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz 

wyraża zgodę na warunki Promocji nim określone. 

3. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. 

Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: 

www.choice.pl  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody                           

w komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

6. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z 

zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego 

zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. 
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Załącznik nr. 1 

DESERY LODOWE:

WŁOSKA RIWIERA

OWOCOWE SZALEŃSTWO

BOSKA AMBROZJA

KWITNĄCA WIŚNIA

AFRYKAŃSKA PRZYGODA

ZIELONA MIŁOŚĆ 

SKARB PIRATÓW

MALINOWA PRZYGODA

OWOCOWY RAJ

KAWY:

KAWA LATTE

KAWA CZARNA

RABAT:

30% ZNIŻKI NA CAŁE ZAMÓWIENIE Z JEDNEGO PARAGONU


