
 
REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW Frentzza – Pizza & Friends – Data wersji 11.08.2022 r 

 Postanowienia ogólne: 

 a) Organizatorem promocji dla konsumentów (dalej „Promocja”) jest firma 7 Street z siedzibą w 

Pruszkowie, adres: 05-800 Pruszków ul Armii Krajowej 9/1, NIP 534-215-24-48 będąca wyłącznym 

posiadaczem prawa do marki Frentzza – Pizza & Friends w Polsce zwanym dalej „Frentzza”.  

 b) Promocje obowiązują od dnia 11.08.2022 do odwołania. Przy czym informacja o odwołaniu 

promocji zostanie opublikowana na stronie www.frentzza.pl  

 c) Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, zwanych dalej „Gościem” 

tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego 

d) Promocje nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami. 

Zasady Promocji: 

a) W ramach oferty Gość otrzymuje prawo do skorzystania z zakupu określonego dania w 

promocyjnej cenie niższej niż cena wynikająca z regularnej oferty w zależności od dnia tygodnia.  

b) Oferta obowiązuje przez cały dzień lub do wyczerpania zapasów zaplanowanych na dany dzień. 

c) Frentzza zastrzega sobie prawo do chwilowego wstrzymania oferowania wybranego dania z 

powodu wyczerpania zapasów o czym Gość zostanie poinformowany przez obsługę podczas 

składania zamówienia.  

d) Gość nie może żądać rekompensaty w przypadku braku dostępności dań z ofert promocyjnych. 

e.) Wybrane promocje obowiązują w lokalach, które mają podaną informacje o obowiązującej 

promocji w Karcie Menu lub na stronie internetowej www.Frentzza.pl w zakładce Promocje. 

f) Lista promocji: 

Nazwa promocji Opis promocji Informacje 
dodatkowe 

Uwagi 

2 za 1 Kup 1 pizzę 32 cm + 3 dowolne 
sosy, a drugą taką samą pizzę 

odbierz gratis. 
Finalna cena pojawi się po 

wybraniu dwóch płatnych pizz. 
 

DOSTĘPNA TYLKO 
DLA ZAMÓWIEŃ 

ZŁOŻONYCH ON-LINE 
Z ODBIOREM 
OSOBISTYM. 

Promocja obowiązuje 
od poniedziałku do 

piątku do 16:00. 
 

Promocje nie łączą się ze 
sobą, ani z innymi 

promocjami. 
Promocje obejmują pizze: 

Margherita, Capriciosa, 
Hawaii, Pepperoni, Piccante, 

Pollo, Simple, Kebab, 
Caprese Verde, Dolce, 
Capriciosa Verde, Pollo 

Verde, Pepe.  

2 + 1  pizza Gratis Wybierz 2 średnie pizze 32 cm, 
3 sosy i trzecią 32 cm odbierz 

gratis.  
Finalna cena pojawi się po 

wybraniu dwóch płatnych pizz. 

 Promocje nie łączą się ze 
sobą, ani z innymi 

promocjami. 
Promocja dostępna w lokalu 

i dostawie. 
Promocje obejmują pizze: 

Margherita, Capriciosa, 
Hawaii, Pepperoni, Piccante, 

Pollo, Simple, Kebab, 
Caprese Verde, Dolce, 
Capriciosa Verde, Pollo 

Verde, Pepe. Verde, Dolce, 

http://www.frentzza.pl/


 
Capriciosa Verde, Pollo 

Verde, Pepe. 

2 Średnie pizze + 2 x 
napój 500 ml 

Wybierz 2 średnie pizze 32 cm + 
2 napoje 500 ml w promocyjnej 

cenie. 

Cena podana w menu 
danego lokalu. 

Promocje nie łączą się ze 
sobą, ani z innymi 

promocjami. 
Promocje obejmują pizze: 

Margherita, Capriciosa, 
Hawaii, Pepperoni, Piccante, 

Pollo, Simple, Kebab, 
Caprese Verde, Dolce, 
Capriciosa Verde, Pollo 

Verde, Pepe.  

2 Duże pizze + 2 x 
napój 500 ml 

Wybierz 2 duże pizze 42 cm + 2 
napoje 500 ml w promocyjnej 

cenie. 

Cena podana w menu 
danego lokalu. 

Promocje nie łączą się ze 
sobą, ani z innymi 

promocjami. 
Promocje obejmują pizze: 

Margherita, Capriciosa, 
Hawaii, Pepperoni, Piccante, 

Pollo, Simple, Kebab, 
Caprese Verde, Dolce, 
Capriciosa Verde, Pollo 

Verde, Pepe.  

Margherita + 1 
składnik w super 

cenie! 

Dobierz do pizzy Margherita 1 
składnik i zapłać tak niewiele. 

Cena podana w menu 
danego lokalu. 

Promocje nie łączą się ze 
sobą, ani z innymi 

promocjami. 
Promocja dostępna w lokalu 

i dostawie. 

- 15% Zamówienie z 
odbiorem własnym  

Wybierz swoje pizze ustaw 
ODBIÓR OSOBISTY, a 

automatycznie otrzymasz 15% 
zniżki. 

 

Dostępna tylko dla 
zamówień złożonych 

on-line. 

 

Promocje nie łączą się ze 
sobą, ani z innymi 

promocjami. 
Promocja dostępna w 

zamówieniu na wynos z 
odbiorem osobistym. 

Promocją nie są objęte 
#DealPizza i napoje. 

3 dowolne sosy  Wybierz 3 dowolne sosy w 
promocyjnej cenie. 

Cena podana w menu 
danego lokalu. 

Wszystkie dostępne sosy 

 

g) Aktualne dla promocje na każdy dzień tygodnia oraz ceny dań objętych promocją znajdują się w 

Karcie Menu w każdym lokalu oraz na stronie www.frentzza.pl w zakładce Promocje. 

Postanowienia końcowe ofert promocyjnych 

a) Przed złożeniem zamówienia należy poinformować osobę obsługującą o chęci skorzystania z oferty 

promocyjnej. 

b) Gościowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z ofert 

promocyjnych spowodowanych, niewłaściwym zgłoszeniem obsłudze restauracji chęci skorzystania z 

oferty, a w szczególności roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.  

c) Niniejszy regulamin dostępny jest w każdej restauracji objętej ofertą promocyjną dla każdego 

zainteresowanego Gościa oraz na stronie www.frentzza.pl   w zakładce Promocje. 

e) Oferty nie łączą się ze sobą oraz z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi w sieci Frentzza 

– Pizza & Friends.  

http://www.frentzza.pl/
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