REGULAMIN
PROMOCJI DOSTĘPNYCH W RESTAURACJACH DOMINO’S PIZZA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy „Regulamin promocji dostępnych w restauracjach Domino’s Pizza” („Regulamin”) określa
warunki i zasady nabywania wybranych produktów dostępnych w ofercie Organizatora w ramach
ofert promocyjnych („Promocje”), na zasadach sprecyzowanych w punkcie 4 Regulaminu.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Promocji jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30,
03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000359582, posiadająca NIP: 5242712882, REGON: 142473501, numer BDO:
000030244, kapitał zakładowy w wysokości: 89 861 869,00 zł wpłacony w całości, telefon:
22 210 10 00, adres e-mail: info@dominospizza.pl („Organizator”).
3. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
Promocje obowiązują od dnia wejścia w życie Regulaminu do dnia 31.12.2022 roku, w wybrane dni
tygodnia określone szczegółowo w punkcie 5 Regulaminu.

4. ZASADY PROMOCJI
4.1. Promocje obowiązują na wybrane produkty z oferty Organizatora, dostępne w sprzedaży
w sieci lokali Organizatora, tj. w restauracjach Domino’s Pizza, w okresie obowiązywania
Promocji („Produkty”). Lista lokali Organizatora dostępna jest na stronie internetowej:
https://www.dominospizza.pl/. Mając na uwadze liczbę zamówień składanych w czasie
obowiązywania Promocji, której skutkiem jest wydłużenie standardowego czasu dostawy
zamówionych Produktów, Organizator zastrzega możliwość czasowego zawieszenia
obowiązywania Promocji w wybranych lokalach Organizatora objętych Promocją przy
zamówieniach z opcją dostawy. O czasowym zawieszeniu Promocji, o którym mowa w zdaniu
powyżej,

Organizator

poinformuje

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/ oraz kanałów komunikacji w mediach społecznościowych
Organizatora, a także przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem infolinii (Call Center).
Lista Promocji i Produktów dotyczących Promocji określona jest w punkcie 5 Regulaminu.
4.2. Promocje, w zależności od wybranej Promocji określonej w punkcie 5 Regulaminu, dotyczą
Produktów oferowanych przez Organizatora na miejscu w lokalu; z odbiorem własnym w lokalu
na

wynos;

przy

zamówieniach

online

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/ (dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji
mobilnej Domino’s Pizza (dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod
numerem telefonu: 22 210 10 10 (dostawa).
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4.3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie oświadczenia o przystąpieniu do wybranej
Promocji przed złożeniem zamówienia – w formie ustnej w przypadku zamówień na miejscu
w lokalu i za pośrednictwem infolinii (Call Center) oraz – poprzez wybranie właściwej opcji
w przypadku zamówień online za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej
określonych w punkcie 4.2 powyżej. Po złożeniu zamówienia bez uprzedniego oświadczenia
o przystąpieniu do Promocji nie ma możliwości skorzystania z Promocji.
4.4. Promocje określone w Regulaminie nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie
Organizatora.
4.5. Promocje dotyczą wyłącznie produktów oferowanych przez Organizatora w wersji
podstawowej przedstawionej w aktualnym menu Organizatora znajdującym się w lokalu, na
stronie internetowej lub aplikacji mobilnej.
4.6. Każda modyfikacja lub uzupełnienie wersji podstawowej Produktu, chociażby w zakresie ciasta
lub składników, wyłączona jest z Promocji i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem
obowiązującym u Organizatora, aktualnym na dzień złożenia zmówienia.
5. WARUNKI DOTYCZĄCE WYBRANYCH PROMOCJI
5.1. Promocja „-20% przy zamówieniu jednej pizzy, -30% przy zamówieniu dwóch pizz, -40%
przy zamówieniu trzech pizz, -50% przy zamówieniu czterech pizz” dostępna jest na
następujących warunkach:
− dotyczy wszystkich pizz w aktualnym menu Organizatora;
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu, na wynos z odbiorem własnym
w lokalu;

przy

zamówieniach

online

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/ (dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem
aplikacji mobilnej Domino’s Pizza (dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center)
Organizatora pod numerem telefonu: 22 210 10 10 (dostawa);
− nie obowiązuje w lokalach w Białymstoku (ul. Zachodnia 2, ul. Hallera 4), Bydgoszczy
(ul. Skłodowskiej-Curie 33, ul. Kossaka 23, ul. Skarżyńskiego 2), Opolu (ul. Krzemieniecka
15) i Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− od cen produktów obowiązujących u Organizatora zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień
złożenia zamówienia odejmowany jest rabat w wysokości -20% przy zamówieniu jednej
pizzy, -30% przy zamówieniu dwóch pizz, -40% przy zamówieniu trzech pizz, -50% przy
zamówieniu czterech pizz, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
5.2. Promocja „-20% przy zamówieniu jednej pizzy, -30% przy zamówieniu dwóch pizz, -40%
przy zamówieniu trzech pizz” dostępna jest na następujących warunkach:
− dotyczy wszystkich pizz w aktualnym menu Organizatora;
− promocja „-20% przy zamówieniu jednej pizzy” obowiązuje od poniedziałku do czwartku,
a promocja „-30% przy zamówieniu dwóch pizz” i „-40% przy zamówieniu trzech pizz”
od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
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− obowiązuje przy zamówieniach na wynos z odbiorem własnym w lokalu i w dostawie przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa). Nie obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu;
− obowiązuje wyłącznie w lokalach w Białymstoku (ul. Zachodnia 2, ul. Hallera 4),
Bydgoszczy (ul. Skłodowskiej-Curie 33, ul. Kossaka 23, ul. Skarżyńskiego 2), Opolu
(ul. Krzemieniecka 15) i Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− od cen produktów obowiązujących u Organizatora zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień
złożenia zamówienia odejmowany jest rabat w wysokości -20% przy zamówieniu jednej
pizzy, -30% przy zamówieniu dwóch pizz, -40% przy zamówieniu trzech pizz,
z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
5.3. Promocja „Zestaw Rodzinny - FAMILY DEAL” dostępna jest na następujących warunkach:
− zestaw składa się z: dwóch pizz XXL (do wyboru: Margherita, Pepperoni, Farmhouse,
Capricciosa, Vesuvio, Double Bacon Burger, Hawajska); napoju 0,85 litra (do wyboru:
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up) oraz 3 sosów (do wyboru: pomidorowy, czosnkowy,
diablo, bbq, bazyliowy);
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje przy zamówieniach na wynos z odbiorem własnym w lokalu i w dostawie przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa). Nie obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu;
− cena zestawu wynosi 79,90 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
5.4. Promocja „3 sosy w cenie 2” dostępna jest na następujących warunkach:
− dotyczy trzech sosów spośród dostępnych do wyboru: pomidorowy, czosnkowy, diablo,
bbq, bazyliowy;
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje na miejscu w lokalu; na wynos z odbiorem własnym w lokalu; przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa);
− cena zestawu składającego się z trzech sosów wynosi 7,96 zł brutto, z zastrzeżeniem
punktu 4.6 Regulaminu.
5.5. Promocja „Kupon na pizzę za 1 zł” dostępna jest na następujących warunkach:
− dotyczy wszystkich oferowanych przez Organizatora pizz dużych na cieście cienkim,
z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji, tj. daty
podanej na kuponie promocyjnym („Kupon”);
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− obowiązuje na wynos z odbiorem własnym przy zamówieniu na miejscu w lokalu. Nie
obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu oraz na wynos z odbiorem własnym i
w

przy

dostawie

zamówieniach

online

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/ (dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem
aplikacji mobilnej Domino’s Pizza (dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center)
Organizatora pod numerem telefonu: 22 210 10 10 (dostawa);
5.6. Promocja „Drugi napój -50%” dostępna jest na następujących warunkach:
− dotyczy Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up o pojemności 0,85L, Lipton Ice Tea cytrynowy
i brzoskwiniowy o pojemności 1,5L oraz soków Toma pomarańczowy, jabłkowy i Toma
nektar z czarnej porzeczki o pojemności 1L dostępnych w ofercie Organizatora;
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu, na wynos z odbiorem własnym
w lokalu;

przy

zamówieniach

online

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/ (dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem
aplikacji mobilnej Domino’s Pizza (dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center)
Organizatora pod numerem telefonu: 22 210 10 10 (dostawa);
− od cen produktów obowiązujących u Organizatora zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień
złożenia zamówienia odejmowany jest rabat w wysokości -50% przy zamówieniu napoju
objętego promocją;
5.7. Promocja „Średnia pizza 17,98 zł” dostępna jest na następujących warunkach:
− dotyczy wszystkich rodzajów pizz średnich na cieście cienkim;
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w trakcie obowiązywania Promocji;
− obowiązuje na wynos z odbiorem własnym w lokalu przy zamówieniach online za
pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/

(wynos)

i

za

pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza (wynos) oraz na wynos z odbiorem
własnym w lokalu przy zamówieniach w restauracji. Nie obowiązuje przy zamówieniach na
miejscu w lokalu oraz w dostawie;
− nie obowiązuje w lokalach w Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− cena Produktu w Promocji wynosi 17,98 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu;
− nie obejmuje produktów w wariancie „pół na pół”.
5.8. Promocja „-40% na pizze dla studentów i uczniów” dostępna jest na następujących
warunkach:
− dotyczy wybranych rodzajów pizz na cieście cienkim (do wyboru: Margherita, Pepperoni,
Farmhouse, Hawajska, Carbonara, Vesuvio, Double Bacon Burger, Capricciosa;
− obowiązuje za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej;
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu, na wynos z odbiorem własnym przy
zamówieniach na miejscu w lokalu. Nie obowiązuje na wynos z odbiorem własnym
i w dostawie

przy

zamówieniach

online

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/ (dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem
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aplikacji mobilnej Domino’s Pizza (dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center)
Organizatora pod numerem telefonu: 22 210 10 10 (dostawa);
− od cen produktów obowiązujących u Organizatora zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień
złożenia zamówienia odejmowany jest rabat w wysokości -40% przy zamówieniu jednej
pizzy, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu;
− nie obejmuje produktów w wariancie „pół na pół”.
5.9. Promocja „Zestaw Rodzinny - FAMILY DEAL za 84,90 zł” dostępna jest na następujących
warunkach:
− zestaw składa się z: dwóch pizz XXL (do wyboru: Margherita, Caprisiosa, Vegetariana,
Diavola, Farmhouse, Hawajska, Pepperoni, New Yorker, Contadina, Veusuvio, Quattro
Carni, Double Bacon Burger); dwóch sosów (do wyboru: pomidorowy, czosnkowy, diablo,
bqq, bazyliowy) oraz jednego dodatku (do wyboru: Łódeczki ziemniaczane, Chicken Wings
6 szt., Pieczywo Czosnkowe, Cheesy Bread, Cinna stix z dipem, Lava cake, Pepsi, Pepsi
Max, Mirinda, 7Up o pojemności 0,85L, Lipton Ice Tea cytrynowy i brzoskwiniowy
o pojemności 1,5L, sok Toma pomarańczowy, jabłkowy, Toma nektar z czarnej porzeczki
o pojemności 1L, woda gazowana lub niegazowana);
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje w lokalach w Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− obowiązuje przy zamówieniach na wynos z odbiorem własnym w lokalu i w dostawie przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa). Nie obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu;
− cena zestawu wynosi 84,90 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
5.10.

Promocja „Zestaw Smart Set za 35,90 zł” dostępna jest na następujących warunkach:
− zestaw składa się z: jednej pizzy małej (do wyboru: Margherita, Capriciosa, Carbonara,
Vegetariana, Diavola, Farmhouse, Hawajska, New Yorker, Pepperoni, Contadina, Vesuvio,
Quattro Carni, Double Bacon Burger) oraz jednego dodatku (do wyboru: Łódeczki
ziemniaczane, Chicken Wings 6 szt., Pieczywo Czosnkowe, Cheesy Bread, Cinna stix
z dipem, Lava cake, Choco Calzone, sos pomidorowy, czosnkowy, diablo, bqq, bazyliowy,
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up o pojemności 0,85L, sok Toma pomarańczowy, jabłkowy,
Toma nektar z czarnej porzeczki o pojemności 1L, woda gazowana lub niegazowana);
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje w lokalach w Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− obowiązuje przy zamówieniach na wynos z odbiorem własnym w lokalu i w dostawie przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa). Nie obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu;
cena zestawu wynosi 35,90 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
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5.11.

Promocja „Zestaw Hungry Set za 40,90 zł” dostępna jest na następujących

warunkach:
− zestaw składa się z: jednej pizzy średniej (do wyboru: Margherita, Capriciosa, Carbonara,
Vegetariana, Diavola, Farmhouse, Hawajska, New Yorker, Pepperoni, Contadina, Vesuvio,
Quattro Carni, Double Bacon Burger) oraz jednego dodatku (do wyboru: Łódeczki
ziemniaczane, Chicken Wings 6 szt., Pieczywo Czosnkowe, Cheesy Bread, Cinna stix
z dipem, Lava cake, Choco Calzone, sos pomidorowy, czosnkowy, diablo, bqq, bazyliowy,
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up o pojemności 0,85L, sok Toma pomarańczowy, jabłkowy,
Toma nektar z czarnej porzeczki o pojemności 1L, woda gazowana lub niegazowana);
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje w lokalach w Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− obowiązuje przy zamówieniach na wynos z odbiorem własnym w lokalu i w dostawie przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa). Nie obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu;
cena zestawu wynosi 40,90 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
5.12.

Promocja „Zestaw dla Dwojga za 51,90 zł” dostępna jest na następujących

warunkach:
− zestaw składa się z: jednej pizzy dużej (do wyboru: Margherita, Capriciosa, Carbonara,
Vegetariana, Farmhouse, Diavola, Hawajska, Pepperoni, New Yorker, Contadina, Veggie
Supreme, Vesuvio, Toscana) oraz dwóch dodatków (do wyboru: Łódeczki ziemniaczane,
Pieczywo Czosnkowe, Cheesy Bread, Cinna stix z dipem, Lava cake, Choco Calzone, sos
pomidorowy, czosnkowy, diablo, bqq, bazyliowy, Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up o
pojemności 0,85L, sok Toma pomarańczowy, jabłkowy o pojemności 1L, woda gazowana
lub niegazowana);
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli przez okres obowiązywania Promocji;
− obowiązuje w lokalach w Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
− obowiązuje przy zamówieniach na wynos z odbiorem własnym w lokalu i w dostawie przy
zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej https://www.dominospizza.pl/
(dostawa); przy zamówieniach online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza
(dostawa); za pośrednictwem infolinii (Call Center) Organizatora pod numerem telefonu:
22 210 10 10 (dostawa). Nie obowiązuje przy zamówieniach na miejscu w lokalu;
cena zestawu wynosi 51,90 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu.
5.13.

Promocja „Średnia pizza 24,90 zł” dostępna jest na następujących warunkach:
− dotyczy wybranych rodzajów pizz średnich na cieście cienkim (do wyboru: Margherita,
Pepperoni,

Farmhouse,

Hawajska,

Diavola,

Carbonara,

Double

Bacon

Capricciosa, Vegetariana, Vesuvio);
− obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w trakcie obowiązywania Promocji;
− obowiązuje w lokalach w Szczecinie (ul. Rostocka 15, ul. Rydla 38);
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Burger,

− obowiązuje na wynos z odbiorem własnym w lokalu przy zamówieniach online za
pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.dominospizza.pl/

(wynos)

i

za

pośrednictwem aplikacji mobilnej Domino’s Pizza (wynos) oraz na wynos z odbiorem
własnym w lokalu przy zamówieniach w restauracji. Nie obowiązuje przy zamówieniach na
miejscu w lokalu oraz w dostawie;
− cena Produktu w Promocji wynosi 24,90 zł brutto, z zastrzeżeniem punktu 4.6 Regulaminu;
− nie obejmuje produktów w wariancie „pół na pół”.

6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie

reklamacje

powinny

być

kierowane

drogą

elektroniczną

na

adres:

bok@dominospizza.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Organizatora wskazanym
w punkcie 2 Regulaminu.
6.2. Reklamacja powinna zwierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania składającego reklamację
oraz opis podstaw reklamacji.
6.3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Organizator poinformuje składającego reklamację w taki sam sposób w jaki reklamacja została
złożona, o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej składający
reklamację może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych.
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem reklamacji określa polityka
prywatności dostępna pod adresem: https://www.domnospizza.pl/.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.07.2022 roku.
7.2. Treść

Regulaminu

jest

jego

pełną

treścią,

dostępną

pod

adresem:

https://www.dominospizza.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu i opublikowania go
minimum na 7 dni przed wejściem zmian w życie.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
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Załącznik do Regulaminu
Lista Restauracji Organizatora objętych Regulaminem

Domino's Pizza

ul. Zachodnia 2

15-345

Białystok

Domino's Pizza

ul. Hallera 4

15-001

Białystok

Domino's Pizza

ul. Skłodowskiej-Curie 33

85-733

Bydgoszcz

Domino's Pizza

ul. Kossaka 23

85-733

Bydgoszcz

Domino's Pizza

ul. Skarżyńskiego 2

85-791

Bydgoszcz

Domino's Pizza

ul. Żeromskiego 2

82-300

Elbląg

Domino's Pizza

ul. Nieborowska 10

80-034

Gdańsk

Domino's Pizza

ul. Rzeczypospolitej 33

80-463

Gdańsk

Domino's Pizza

ul. Czerwony Dwór 24

80-376

Gdańsk

Domino's Pizza

ul. Żylewicza 2

80-288

Gdańsk

Domino's Pizza

ul. 10 lutego 16

81-364

Gdynia

Domino's Pizza

ul. Wzgórze Bernadowo 304

81-583

Gdynia

Domino's Pizza

ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1 (CH Arena)

44-102

Gliwice

Domino's Pizza

ul. Hanki Sawickiej 42a

62-800

Kalisz

Domino's Pizza

ul. Szewska 11

40-649

Katowice

Domino's Pizza

ul. Piotrowicka 100

40-722

Katowice

Domino's Pizza

ul. Wapiennikowa 14

25-112

Kielce

Domino's Pizza

ul. Jana Pawła II Emka CH

75-452

Koszalin

Domino's Pizza

ul. Stojałowskiego 6

32-020

Kraków

Domino's Pizza

ul. Lindego 1

30-001

Kraków

Domino's Pizza

ul. Medweckiego 2, lok.74a

31-850

Kraków

Domino's Pizza

ul. Bociana 3

31-231

Kraków

Domino's Pizza

ul. Lubostroń 15

30-383

Kraków

Domino's Pizza

ul. Sowińskiego 9 lok.1

05-120

Legionowo

Domino's Pizza

Al. Piłsudskiego 84

59-220

Legnica

Domino's Pizza

ul. Ametystowa 1

20-577

Lublin

Domino's Pizza

ul. Opolczyka 15a

92-417

Łódź
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Domino's Pizza

ul. Zgierska 211

91-497

Łódź

Domino's Pizza

ul. Barczewskiego 1, lok. 6L

10-061

Olsztyn

Domino's Pizza

Ul. Krzemiecka 15

45-001

Opole

Domino's Pizza

ul. Wojska Polskiego 28

05-500

Piaseczno

Domino's Pizza

ul. Armii Krajowej 2

09-410

Płock

Domino's Pizza

ul. Milczańska 1

61-131

Poznań

Domino's Pizza

ul. Paderewskiego 17

26-605

Radom

Domino's Pizza

ul. Pomorska 4

84-230

Rumia

Domino's Pizza

Al. Kopisto 8a

35-315

Rzeszów

Domino's Pizza

ul. Morska 5

08-110

Siedlce

Domino's Pizza

ul. Mieszka I 63-64

71-011

Szczecin

Domino's Pizza

ul. Modra 63

71-220

Szczecin

Domino's Pizza

ul. Rostocka 15

71-771

Szczecin

Domino's Pizza

ul. Rydla 38

70-783

Szczecin

Domino's Pizza

ul. Braci Grimm 4

83-110

Tczew

Domino's Pizza

ul. Lelewela 33

87-100

Toruń

Domino's Pizza

ul. Bukowińska 26C

02-703

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Jana Kazimierza 66, lok. U1

01-248

Warszawa

Domino's Pizza

Al. Jana Pawła II 45A, lokal 48 i 49

00-148

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Dereniowa 2A lokal 211

02-776

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Słomińskiego 19

00-195

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Racławicka 93

02-634

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Wrocławska 2

01-493

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Towarowa 35

00-869

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Nowaka-Jeziorańskiego 9

03-984

Warszawa

Domino's Pizza

Al. Jerozolimskie 117

02-017

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Gen. Sławoja-Składkowskiego 4

02-497

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Grójecka 194

02-390

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Magiczna 4, 6

03-289

Warszawa
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Domino's Pizza

ul. Kasprowicza 119

01-949

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Światowida 58B

03-144

Warszawa

Domino's Pizza

Al. Rzeczypospolitej 27a lok u2

02-972

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Chełmska 9

00-724

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Terespolska 17

03-813

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Cybernetyki 4

02-677

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Remiszewska 13

03-752

Warszawa

Domino's Pizza

ul. Kościuszki 83-91

50-456

Wrocław

Domino's Pizza

ul. Słonimskiego 3c

50-304

Wrocław

Domino's Pizza

ul. Zwycięska 33

53-033

Wrocław

Domino's Pizza

ul. Gagarina 27

54-620

Wrocław

Domino's Pizza

ul. Świeradowska 51/57, lok.2b

50-559

Wrocław

Domino's Pizza

ul. Maślicka 216 (CH N-Park)

54-104

Wrocław
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