
REGULAMIN SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

W RAMACH IMPREZ ZAMKNIĘTYCH 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów przeznaczonych dla osób 

pełnoletnich (tj. napojów alkoholowych) przez spółkę Pizza Na Wypasie sp. z o.o., z 

siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego w systemie teleinformatycznym pod numerem KRS: 

0000606363 oraz przez PNW Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śliskiej 

20, 05 – 075 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 

0000901311 (dalej: Sprzedawca). Spółki te działają wspólnie w zakresie prowadzenia 

działalności gastronomicznej pod marką Pizza Na Wypasie – przy czym co do zasady 

poszczególne spółki prowadzą działalność w ramach poszczególnych lokali: (1) Pizza 

Na Wypasie sp. z o.o.: lokal Warszawa - Śródmieście, lokal Warszawa – Ursynów, lokal 

Warszawa – Wola, lokal w Mielnie, zaś (2) PNW Group sp. z o .o.: lokal Warszawa 

Praga – Południe, lokal Warszawa – Targówek,  lokal Warszawa – Żoliborz, lokal w 

Radomiu.  

 

2. Sprzedawca posiada aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, w ramach działalności podlegającej na 

dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu 

wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie dla Pizza 

Na Wypasie sp. z o.o. numer UD-XVII-WDG-7340/II/P/A-281.2021 wydane zostało 

na okres od 23.11.2021 r. do 23.11.2023 r. przez Prezydenta m. st. Warszawy, zaś 

zezwolenie dla PNW Group sp. z o.o. numer UD-XIV-WOM-7340/II/P/A-133/2022 

zostało wydane na okres 19-04-2022 – 19-04-2024 przez Prezydenta m. st. Warszawy.   

3. Napoje alkoholowe zakupione przez osobę pełnoletnią, dostarczane są wyłącznie na 

imprezy zamknięte organizowane przez Klienta w wyznaczonym przez niego czasie i 

miejscu. 

4. Sprzedaż napojów alkoholowych możliwa jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 

lat.  

5. Klient oświadcza, że zakup napojów alkoholowych w dostawie u Sprzedawcy poprzez 

witrynę https://www.pizzanawypasie.eu/ odbywa się w ramach imprezy zamkniętej w 

określonym czasie i miejscu.  

§ 2 

1. Przed złożeniem oświadczenia woli o zakupie napojów alkoholowych, Klient zobowiązany 

jest do przeczytania niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z jego 

treścią.  

2. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę online” jest równoznaczne z oświadczeniem, iż 

Klient jest osobą pełnoletnią.  

3. Klient, kupując napoje alkoholowe na imprezę zamkniętą, zobowiązany jest do wskazania 

czasu i miejsca imprezy zamkniętej. Za miejsce imprezy zamkniętej przyjmuje się miejsce 

dostawy napojów, a czas wskazany w polu „Termin realizacji”.  

https://www.pizzanawypasie.eu/c


4. Klient może kupować napoje alkoholowe na imprezy zamknięte cykliczne, zawierając 

oddzielną umowę ze Sprzedawcą, przy określeniu częstotliwości imprez, ich czas i miejsce. 

W celu zawarcia takiej umowy, konieczny jest bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą 

- kontakt@pizzanawypasie.eu.  

§ 3 

1. W ramach organizowanej przez Klienta imprezy zamkniętej, Sprzedawca zobowiązuje się 

do dostarczenia zamówionych produktów, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia 

wysłanym na adres e-mail Klienta, wskazany w trakcie dokonywania zakupu.   

2. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim sprzedane napoje 

alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania napojów, Sprzedawca zwróci 

Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. W celu weryfikacji 

wieku Klienta, dostawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej 

napoje poprzez sprawdzenie dowodu osobistego.  

§ 4 

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, koniecznym do zaakceptowania 

przez Klienta przed zakupem, znajdującym się pod adresem: 

https://www.pizzanawypasie.eu/regulaminy .  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.  

3. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed 

wejściem w życie. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji dostarczania napojów alkoholowych 

na imprezy zamknięte, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych 

negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną 

poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy lub – w przypadku 

gdy stroną Umowy jest konsument – sądu właściwego według właściwości konsumenta.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ dostępne są̨ w 

siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników 

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona 

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi 

adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

a. http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,  

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,   

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności 

dostępnej pod adresem: https://www.pizzanawypasie.eu/regulaminy . 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się zapisy Regulaminu 

korzystania z serwisu dostępnego pod adresem: 

https://www.pizzanawypasie.eu/regulaminy oraz inne obowiązujące akty prawne 

obowiązujące w polskim porządku prawnym, w tym Kodeks cywilny.  
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