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REGULAMIN
korzystania z rabatu „darmowa kawa” na obiad za pozytywną ocenę w GOOGLE
CITRONEX TRANS ENERGY Sp. z o.o.

I. Organizator promocji dotyczącej wydawania kuponów promocyjnych
1. Organizatorem promocji, w której po zeskanowaniu kodu QR i wystawieniu pozytywnej opinii w GOOGLE
otrzymujesz „darmową kawę” na dowolny obiad jest spółka CITRONEX TRANS ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą
w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565326 NIP 6152021413, REGON
021300390 (dalej zwanym „Organizatorem”).
2. Promocja „darmowa kawa” na dowolny obiad za pozytywną ocenę w GOOGLE” obowiązuje w następujących
obiektach: Restauracji i Hotelu Picaro w Stoku, Restauracji DPII w Zgorzelcu, Restauracji DP w Kątach
Wrocławskich
II. Zasady otrzymania rabatu i okres trwania promocji
1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej zwana „Klientem”), która bezpośrednio przed dokonaniem płatności
za posiłek w restauracji, zeskanuje kod QR znajdujący się przy kasach oraz w recepcji Hotelu, wystawi
pozytywną opinię, pokazując kasjerce, będzie uprawniona do otrzymania rabatu w formie darmowej kawy
do wybranego dania z aktualnego asortymentu.
2. Promocja objęta niniejszym regulaminem jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 31.08.2022 r.
III.

Zasady realizacji promocji
1. Promocja realizowana jest w Restauracji i Hotelu Picaro w Stoku, Restauracji DPII w Zgorzelcu, Restauracji
DP w Kątach Wrocławskich
2. Skanując kod QR przy kasie restauracji i po dodaniu pozytywnej opinii w GOOGLE należy pokazać kasjerce
telefon z aktualnym pozytywnym wpisem. Kasjerka wprowadza rabat powodujący otrzymanie „darmowej
kawy” do wybranego dania z aktualnego asortymentu (zgodnie z wykazem pk. II,1. Niniejszego regulaminu)
Akcja jednorazowa po okazaniu wpisu przy kasie.
3. Rabat obejmuje wszystkie dania z paragonu.
4. Realizacja promocji przez uczestnika Promocji będącego osobą fizyczną podlega obowiązującym przepisom
podatkowym, tj. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm. ), natomiast realizacja promocji przez uczestnika będącego
podmiotem gospodarczym obliguje go do samodzielnego rozliczenia przychodu w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
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IV. Postanowienia końcowe
1.

Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich opublikowania na stronie
Organizatora, jeśli Klient w okresie tych 14 dni nie sprzeciwi się ich wprowadzeniu poprzez wysłanie na adres
e-mail Organizatora oświadczenia zawierającego wyszczególnienie zmian, które kwestionuje.

2.

Organizator w ramach realizacji niniejszej promocji nie będzie przetwarzał danych osobowych osób w niej
uczestniczących.

3.

Skorzystanie z rabatu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.

Wszelkie reklamacje związane z niniejszą promocją należy kierować na adres e-mail: info@ctenergy.pl.
Organizator będzie odpowiadał na reklamację tylko drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
W razie braku odpowiedzi w ciągu 30 dni przyjmuje się, iż reklamacja nie została uwzględniona.

5.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ctenergy.pl.

6.

Ewentualne spory dotyczące niniejszej promocji i jej zasad będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd
powszechny.

7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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REGULAMIN
korzystania z rabatu „darmowa kawa” na obiad za pozytywną ocenę w GOOGLE
CITRONEX MOP Sp. z o.o., Sp.k.

I. Organizator promocji dotyczącej wydawania kuponów promocyjnych
3. Organizatorem promocji, w której po zeskanowaniu kodu QR i wystawieniu pozytywnej opinii w GOOGLE
otrzymujesz „darmową kawę” na dowolny obiad jest spółka Citronex MOP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565326 NIP 6152021413, REGON 021300390 (dalej
zwanym „Organizatorem”).
4. Promocja „darmowa kawa” na dowolny obiad za pozytywną ocenę w GOOGLE” obowiązuje w następujących
obiektach: Restauracji i Hotelu Picaro: Żarska wieś 9, Zgorzelec; Żarska Wieś 9a, Zgorzelec : Kraśnik Dolny
30 m, Bolesławiec,
II. Zasady otrzymania rabatu i okres trwania promocji
3. Każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej zwana „Klientem”), która bezpośrednio przed dokonaniem płatności
za posiłek w restauracji, zeskanuje kod QR znajdujący się przy kasach oraz w recepcji Hotelu, wystawi
pozytywną opinię, pokazując kasjerce, będzie uprawniona do otrzymania rabatu w formie darmowej kawy
do wybranego dania z aktualnego asortymentu.
4. Promocja objęta niniejszym regulaminem jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 31.08.2022 r.
III.

Zasady realizacji promocji
5. Promocja realizowana jest w restauracjach i Hotelach sieci Picaro Żarska wieś 9, Zgorzelec; Żarska Wieś 9a,
Zgorzelec, Kraśnik Dolny 30 m, Bolesławiec,
6. Skanując kod QR przy kasie restauracji i po dodaniu pozytywnej opinii w GOOGLE należy pokazać kasjerce
telefon z aktualnym pozytywnym wpisem. Kasjerka wprowadza rabat powodujący otrzymanie „darmowej
kawy” do wybranego dania z aktualnego asortymentu (zgodnie z wykazem pk. II,1. Niniejszego regulaminu)
Akcja jednorazowa po okazaniu wpisu przy kasie.
7. Rabat obejmuje wszystkie dania z paragonu.
8. Realizacja promocji przez uczestnika Promocji będącego osobą fizyczną podlega obowiązującym przepisom
podatkowym, tj. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm. ), natomiast realizacja promocji przez uczestnika będącego
podmiotem gospodarczym obliguje go do samodzielnego rozliczenia przychodu w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
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IV. Postanowienia końcowe
8.

Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich opublikowania na stronie
Organizatora, jeśli Klient w okresie tych 14 dni nie sprzeciwi się ich wprowadzeniu poprzez wysłanie na adres
e-mail Organizatora oświadczenia zawierającego wyszczególnienie zmian, które kwestionuje.

9.

Organizator w ramach realizacji niniejszej promocji nie będzie przetwarzał danych osobowych osób w niej
uczestniczących.

10. Skorzystanie z rabatu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Wszelkie reklamacje związane z niniejszą promocją należy kierować na adres e-mail: info@ctenergy.pl.
Organizator będzie odpowiadał na reklamację tylko drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
W razie braku odpowiedzi w ciągu 30 dni przyjmuje się, iż reklamacja nie została uwzględniona.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ctenergy.pl.
13. Ewentualne spory dotyczące niniejszej promocji i jej zasad będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd
powszechny.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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