REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW 7 STREET – Data wersji 03.10.2017
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 7th Street - Bar & Grill
w Polsce zwanym dalej „7 Street”
b). Promocja obowiązuje od dnia 21 maja stycznia 2014 do odwołania. Przy czym informacja o odwołaniu promocji zostanie
opublikowana na stronie www.7street.pl
c). Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, zwanych dalej „Gościem” tj. konsumentów w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Zasady Promocji:
1. Oferta „Student Menu”
a.) Każdy student, który w okresie trwania Promocji, dokona zakupu jednego dowolnego napoju w cenie regularnej z
obowiązującej Karty Menu uzyskuje prawo zakupu jednego dania z karty „Student Menu” w cenie podanej w „Student
Menu”.
b.) Złożenie zamówienia na napój oraz skorzystanie z oferty na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie
musi odbyć się jednocześnie i zostać potwierdzone jednym paragonem fiskalnym.
c.) Zakup jednego napoju upoważnia do zakupu jednego dania w promocyjnej cenie
d.) Warunkiem skorzystania z oferty jest, przed złożeniem zamówienia, okazanie
Kelnerowi ważnej legitymacji studenckiej.
e.) Nie ma możliwości składania zamówienia w ramach promocji „Student Menu” przez osoby posiadające ważną
legitymację studencką dla osób nie będących studentami.
f.) Oferta obowiązuje w określonych dniach oraz godzinach podanych odrębnie dla każdego lokalu. Dni oraz godziny, w
których można skorzystać z promocji są podane na stronie www.7street.pl w zakładce Promocje oraz w Karcie Menu
danego lokalu.
g.) Lokale, w których można skorzystać z promocji mają podaną informację o ofercie „Student Menu’ w Karcie Menu lub na
stronie internetowej www.7street.pl w zakładce Promocje.
2. Oferta alkoholowa
a.). Z oferty skorzystać mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
b.) W ramach oferty Gość otrzymuje prawo do skorzystania jednej z dwóch poniżej wymienionych promocji:
1. – Cztery piwa 0,5l Żywiec z beczki w promocyjnej cenie obowiązującej dla danego lokalu.
2. – Butelka wódki Czysta de Luxe 0,5l plus cztery butelki Coca Cola 250 ml w cenie obowiązującej dla danego lokalu.
c.) Ceny dla promocji alkoholowych podane są na pierwszej stronie Karty Menu w danym lokalu oraz na stronie
www.7street.pl w zakładce Promocje. Wybrane promocje alkoholowe obowiązują tylko w restauracjach posiadających
odpowiednie koncesje na sprzedaż alkoholu oraz mają podaną informacje o obowiązującej promocji w Karcie Menu lub na
stronie internetowej www.7street.pl w zakładce Promocje.
3. Oferta „Happy Days”
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.) 7 Street 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.) Aktualne dla danego lokalu dania na każdy dzień tygodnia oraz ceny dań objętych promocją znajdują się Karcie Menu w
każdym lokalu oraz na stronie www.7street.pl w zakładce Promocje
4. Postanowienia końcowe ofert promocyjnych
a.) Oferty promocyjne obowiązują tylko i wyłącznie w lokalu przy składaniu zamówień osobiście z konsumpcją w lokalu i nie
obejmuje dań sprzedawanych na wynos oraz z dostawą
b.) Przed złożeniem zamówienia należy poinformować osobę obsługującą o chęci skorzystania z oferty promocyjnej.
c.) 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.
d.) Niniejszy regulamin dostępny jest w każdej restauracji objętej ofertą promocyjną dla każdego zainteresowanego Gościa
oraz na stronie www.7street.pl w zakładce Promocje
e.) Oferty nie łączą się ze sobą oraz z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi w sieci 7 Street.
f.) Promocja Student Menu nie obowiązuje przy rezerwacji stolików.
g.) Promocje nie obowiązują w dni wolne oraz Święta.
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