Regulamin promocji
„Wtorkowa dostawa w 25 minut lub średnia Margherita na cienkim cieście z szynką lub pepperoni
za 1zł”

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest DP Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Słomińskiego 19 lok. 508, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359582, NIP 5242712882, REGON 142473501,
kapitał zakładowy w wysokości 89 861 869,00 zł w całości wpłacony („Organizator”).
2. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w restauracjach Domino’s
Pizza zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej
www.dominospizza.pl oraz w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Słomińskiego 19 lok.
508, 00-195 Warszawa.
3. Promocja obowiązuje od dnia 29 września 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. za wyjątkiem
dnia 09 lutego 2021 r., w restauracjach Domino’s Pizza zlokalizowanych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji
we wcześniejszym terminie, bez konieczności podania przyczyny, dokonując stosownego
ogłoszenia w sposób, w jaki Promocja została obwieszczona.
4. Niniejsza promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w dostawie.
§2
WARUNKI I ZASADY PROMOCJI
1. Promocja dostępna jest dla klientów restauracji Domino’s Pizza będącymi osobami fizycznymi,
zamieszkałymi lub przebywającymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również dla
cudzoziemców, działających, jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadających ograniczoną zdolność
do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą sami za zgodą lub bez zgody przedstawiciela
ustawowego zawierać umowy lub rozporządzać mieniem („Klient”).
2. Promocja obejmuje zamówienie w którego skład wchodzi nie więcej niż 4 (cztery) pizze
niezależnie od ich wielkości czy rodzaju.
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w restauracjach Domino’s Pizza zlokalizowanych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w każdy wtorek danego miesiąca, za wyjątkiem wtorku
przypadającego na 09 lutego 2021 r.

4. Z promocji można skorzystać składając zamówienie w restauracjach Domino’s Pizza
zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
internetowej www.dominospizza.pl lub telefonicznie, z opcją dostawy pod adres w obszarze
w którym dana restauracja prowadzi dostawy.
5. W ramach niniejszej Promocji Organizator zobowiązuje się dostarczyć zamówienie dla Klienta
w czasie do 25 (dwudziestu pięciu) minut liczonych od momentu przyjęcia zamówienia.
Godzina przyjęcia zamówienia widnieje na dokumencie przyjęcia zamówienia, który
każdorazowo posiada przy sobie dostawca.
6. Klient ma możliwość zweryfikowania czasu dostarczenia zamówienia, poprzez żądanie
okazania przez dostawcę dokumentu o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu podczas odbioru
zamówienia. Klient ma możliwość dokonania powyższej weryfikacji jedynie podczas odbioru
zamówienia, przy czym późniejsza weryfikacja nie jest możliwa.
7. W przypadku przekroczenia przez Organizatora czasu dostarczenia zamówienia określonego w
§ 2 ust. 5 Regulaminu, Klient otrzyma kupon uprawniający do zakupienia 1 (jednej) sztuki pizzy
średniej Margherity na cienkim cieście z szynką lub pepperoni, za kwotę 1 zł (jeden złotych)
(„Kupon”).
8. Wręczenie Kuponu Klientowi następuje przy odbiorze zamówienia i po uprzednim zgłoszeniu
dostawcy przekroczenia czasu dostarczenia zamówienia określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu.
W sytuacji niedokonania zgłoszenia o którym mowa w zdaniu powyżej, uznaje się, że dostawa
została zrealizowana w czasie określonym w § 2 ust. 5 Regulaminu
9. Kupon może być zrealizowany w terminie dwóch tygodni liczonych od dnia jego otrzymania, z
tym zastrzeżeniem, iż realizacja Kuponu jest możliwa wyłącznie od poniedziałku do czwartku.
10. W celu realizacji Kuponu należy go przedstawić bezpośrednio w restauracji Domino’s Pizza w
której zostało złożone zamówienie lub złożyć telefoniczne zamówienie w danej restauracji z
informacją o posiadanym Kuponie i z opcją odbioru osobistego. Warunkiem skorzystania z
Kuponu jest jego zwrócenie w powyżej wskazanej restauracji. W sytuacji braku zwrotu Kuponu
Klient traci uprawnie do zakupienia 1 (jednej) sztuki pizzy średniej Margherity na cienkim
cieście z szynką lub pepperoni, za kwotę 1 zł (jeden złotych). W celu wyeliminowania
wątpliwości Kupon nie podlega realizacji w drodze zamówienia z opcją dostawy oraz w drodze
zamówienia składanego online, a także w dniach piątek, sobota lub niedziela.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania postanowień Regulaminu w każdym
czasie. Zmiana lub informacja o odwołaniu będzie ogłaszana poprzez udostępnienie nowego
tekstu Regulaminu w restauracjach Domino’s Pizza zlokalizowanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.dominospizza.pl oraz w siedzibie
Organizatora pod adresem: ul. Słomińskiego 19 lok. 508, 00-195 Warszawa.
2. Wszelkie reklamacje z tytułu niniejszej promocji należy składać w formie pisemnej na adres
siedziby Organizatora tj. ul. Słomińskiego 19 lok. 508, 00-195 Warszawa lub elektronicznie na
adres e-mail: info@dominospizza.pl. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dokładny
adres zamieszkania składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie
zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

