Regulamin - Promocje
Hot Deal

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy
Regulamin
określa
zasady
korzystania
z ofert
promocyjnych,
uprawniającej do nabywania na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach
wybranych produktów dostępnych w ofercie menu Organizatora, zgodnie z pkt V
poniżej, zwanych dalej Promocjami.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Dominium S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres ul. Dąbrowiecka 30, (03-932) Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295921,
NIP:
525-241-56-19,
REGON:
141180636,
o kapitale
zakładowym
w wysokości
8.060.000,00 zł w całości opłaconym, tel. (+48 22) 210 10 00, fax (+48 22) 210
10 05, adres e-mail: biuro@pizzadominium.pl, zwana dalej Organizatorem.
III. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocje obowiązują w wybrane dni tygodnia
od 15.07.2020 do 31.03.2021 roku
w ramach zamówień dokonywanych na miejscu w lokalu lub w dostawie w lokalach
wskazanych
w załączniku
nr 1
do
niniejszego
Regulaminu,
zwanych
dalej
Restauracjami, w godzinach otwarcia Restauracji oraz z uwzględnieniem wyłączeń,
o których mowa w punkcie V Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania niniejszej promocji, bez konieczności podawania przyczyny. Z uwagi na
możliwość wystąpienia tymczasowego ograniczenia pracy Restauracji w okresie
trwania Promocji, Promocję można realizować tylko w otwartych Restauracjach.
Aktualne godziny otwarcia dla każdej Restauracji, jak i informacja o tymczasowym
ograniczeniu pracy Restauracji, dostępne są na stronie internetowej Organizatora
pod adresem: https://www.pizzadominium.pl/lokale.
IV. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Promocje dostępne są dla osób fizycznych, zamieszkałych lub przebywających
na terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej,
w tym
również
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, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
V. ZASADY PROMOCJI
1. Promocje obowiązują na wybrane produkty z oferty menu Organizatora, dostępne
w sprzedaży w Restauracjach Organizatora w czasie obowiązywania Promocji, zwane
dalej Produktami.
2. Uczestnik Promocji posiadający Kupon Rabatowy Hot Deal, będzie uprawniony
do nabycia w promocyjnej ofercie wybranych produktów z oferty menu Organizatora,
zwanych dalej Produktami, dostępnych w sprzedaży w restauracjach Organizatora
w czasie obowiązywania Promocji, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym
Regulaminie.
3. Uczestnik Promocji, będzie uprawniony do skorzystania z Promocji na zasadach
i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jeżeli przed złożeniem
zamówienia na Produkty objęte promocją oświadczy, iż przystępuje do Promocji

i chce złożyć zamówienie w ramach danej Promocji oraz przedstawi Kupon Rabatowy
Hot Deal z daną Promocją.
4. Oferta Promocyjna dotyczy następujących Promocji:
a) „Wszystkie pizze klasyczne i premium za pół ceny do godziny 13:00” –
Uczestnik Promocji otrzymuje 50% rabatu na wszystkie pizze w dowolnym
rozmiarze przy zamówieniu złożonym w lokalu do godziny 13:00. W przypadku
uzupełnienia Produktu Promocyjnego o dodatkowe składniki, każdy dodatkowy
składnik będzie pełnopłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem produktów
oferowanych przez Organizatora, obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
przez Uczestnika Promocji. Również zamówienie dodatkowego sera oraz zmiana
ciasta na grube lub razowe podlega dodatkowej opłacie wg aktualnego
cennika Restauracji Organizatora Promocji. Promocja jest ważna od
poniedziałku do czwartku w okresie trwania Oferty Promocyjnej. Oferta nie
obowiązuje w dostawie, na wynos oraz w ramach zamówień online. Promocją
nie są objęte Restauracje w: Krakowie (Galeria Krakowska – ul. Pawia 5,
Rynek Główny 22), Ostrołęce i Sosnowcu;
b) „Zestaw imprezowy” - promocja obowiązuje w dostawie wyłącznie przy
zamówieniu telefonicznym oraz online i obejmuje zestaw składającego się
z trzech sztuk pizzy w rozmiarze dużym z maksymalnie trzema składnikami
w promocyjnej cenie 25,90 zł za każdą pizzę przy zakupie wyłącznie trzech
pizz. Zestaw obejmuje pizze z gotowej oferty menu Organizatora bez
możliwości zmiany składników podstawowych oraz bez możliwości wyboru pizzy
w opcji „pół na pół”. Istnieje możliwość domówienia dodatkowych składników
za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych
przez Organizatora. Promocja jest ważna przez cały tydzień w okresie
trwania Oferty Promocyjnej. Oferta nie dotyczy pizz premium oraz pizz
rzymskich;
c) „Zestaw dla dwojga za 49,90 zł” – cena promocyjna obowiązuje w dostawie
wyłącznie przy zamówieniu telefonicznym i online zestawu składającego się
z jednej pizzy w rozmiarze XXL z maksymalnie trzema składnikami, jednego
napoju o pojemności 1 litr, do wyboru: Pepsi, Pepsi Max, Mirinda lub 7 Up
oraz dwóch sosów (do wyboru: z pomidorów, czosnkowy, diablo, pomidorowy,
bazyliowy, BBQ, czosnkowy, wegański).
Zestaw obejmuje pizze z gotowej
oferty menu Organizatora bez możliwości zmiany składników podstawowych
oraz bez możliwości wyboru pizzy w opcji „pół na pół”. Istnieje możliwość
domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie
aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora. Promocja jest
ważna przez cały tydzień w okresie trwania Oferty Promocyjnej. Oferta nie
dotyczy pizz premium oraz pizz rzymskich;
d) „Zestaw rodzinny za 64,90 zł” - cena promocyjna obowiązuje w dostawie
wyłącznie przy zamówieniu telefonicznym i online zestawu składającego się
z dwóch sztuk pizzy w rozmiarze XXL z maksymalnie trzema składnikami,
jednego napoju o pojemności 1 litr (do wyboru: Pepsi, Pepsi Max, Mirinda
lub 7 Up oraz trzech sosów (do wyboru: z pomidorów, czosnkowy, diablo,
pomidorowy, bazyliowy, BBQ, czosnkowy, wegański). Zestaw obejmuje pizze
z gotowej oferty menu Organizatora bez możliwości zmiany składników
podstawowych oraz bez możliwości wyboru pizzy w opcji „pół na pół”.
Istnieje możliwość domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą,
na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora.
Promocja
jest
ważna
przez
cały
tydzień w okresie
trwania
Oferty
Promocyjnej. Oferta nie dotyczy pizz premium oraz pizz rzymskich i nie
obowiązuje w Ostrołece;
e) „Lunch menu za 19,90 zł" – zasady korzystania z tej Promocji określa
osobny
Regulamin
Promocji
–
Lunch
menu,
dostępny
pod
adresem:
www.pizzadominium.pl/regulaminy-promocji.
Promocja
nie
obowiązuje
wyjątkowo w Zakopanem, Jastarni i we Władysławowie;
f) „Dzban piwa 1,5l za 16,90 zł” – zasady korzystania z tej Promocji określa
osobny Regulamin Promocji - Dzban piwa za 16,90 zł, dostępny pod adresem:
www.pizzadominium.pl/regulaminy-promocji.
Promocja
nie
obowiązuje
wyjątkowo w Zakopanem, Jastarni i we Władysławowie.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji przy składaniu zamówienia w lokalu jest
uprzednie złożenie oświadczenia przez Uczestnika Promocji o przystąpieniu
do Promocji oraz okazanie Kuponu Rabatowego Hot Deal z daną Promocją obsłudze
Restauracji,
w której
Promocja
będzie
realizowana.
Uczestnik
Promocji

zobowiązany jest złożyć oświadczenie przed zamówieniem wybranego Produktu
dostępnego w ramach Promocji.
6. Zamówienia w dostawie realizowane są po uprzednim złożeniu zamówienia
w formie telefonicznej pod numerem infolinii: (+48 22) 210 10 10, opłata jak
za połączenie lokalne, zgodnie z cennikiem Operatora sieci, z której wykonywane
jest połączenie.
7. W przypadku realizacji zamówienia w dostawie, niezbędne jest poinformowanie
osoby przyjmującej zamówienie o zamiarze skorzystania z Promocji i okazanie
Kuponu Rabatowego Hot Deal z daną Promocją dostawcy w momencie odbierania
zamówienia.
8. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości przystąpienia do Promocji.
W przypadku niezłożenia oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, Zamawiający
nie będzie objęty jej zasadami, a ceny na zamówione Produkty będą odpowiadać
aktualnemu cennikowi Produktów Organizatora.
9. Nie ma możliwości realizacji Promocji po okresie jej obowiązywania.
10. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami i rabatami dostępnymi
Organizatora.
11.
Promocje
obowiązują
w Restauracjach
Organizatora
na terenie
Polski
wskazanych w zał. nr 1 do Regulaminu Promocji z uwzględnieniem wyłączeń,
o których mowa w punkcie V Regulaminu.
12. Minimalna wartość zamówienia w dostawie po uwzględnieniu promocji wynosi
32 zł, z wyjątkiem Ostrołęki, gdzie minimalna wartość zamówienia w dostawie
po uwzględnieniu promocji wynosi 25 złotych.
VI. REKLAMACJE I SKARGI
1. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być kierowane drogą elektroniczną
na adres:
bok@pizzadominium.pl
lub
pisemnie
na adres:
Dominium
S.A.,
ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, bądź składane w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika Promocji, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację lub skargę w terminie 14 dni od
otrzymania pisma reklamacyjnego lub skargi. W tym terminie Organizator
poinformuje również Uczestnika Promocji, w takim sam sposób, w jaki reklamacja
lub skarga została złożona, czyli drogą e-mailową lub pisemną, o wyniku złożonej
reklamacji lub skargi. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi Promocji
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza treść jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępną pod adresem:
www.pizzadominium.pl/regulaminy-promocji lub w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować
będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Załącznik do Regulaminu nr 1
Lista Restauracji Organizatora objętych Promocją
Marka
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium
Pizza Dominium

Centrum
Handlowe
Bielsko-Biała CH Sfera
Chorzów
Dąbrowa
CH Pogoria
Górnicza
Gdańsk
CH Alfa
Gliwice
Grodzisk
Mazowiecki
Janki
CH Janki
Jastarnia
Józefów
Galeria
Katowice
Katowicka
Katowice
Kobyłka
Miejscowość

Pizza Dominium Kraków
Pizza Dominium Kraków
Pizza Dominium Kraków
Pizza Dominium Kraków

Pizza
Pizza
Pizza
Pizza

Dominium
Dominium
Dominium
Dominium

Lublin
Łomianki
Marki
Mysłowice

Pizza Dominium Ostrołęka
Pizza Dominium Piaseczno
Pizza Dominium Poznań

CH Krokus
Galeria
Kazimierz
Galeria
Krakowska

Pizza Dominium Toruń
Pizza Dominium Tychy
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza

Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

ul. Jana III Sobieskiego 6
ul. Kołobrzeska 41C
ul. Rynek 2
ul. Grabowa 18
ul. Mszczonowska 3
ul. Portowa 2
ul. Graniczna 10
ul. 3 Maja 30
ul. Staromiejska 12
ul. Zagańczyka 20

ul. Bora-Komorowskiego 37
ul. Podgórska 34
ul. Pawia 5
Rynek Główny 22
Al. 3-go Maja 22

CH Atrium
Felicity
Galeria Orkana

Quick Park
Galeria
Bursztynowa
CH Avenida

Pizza Dominium Pruszków
Pizza Dominium Sosnowiec
Pizza Dominium Toruń

ul. Mostowa 5
ul. Wolności 20A

CH Bonarka City
ul. Kamieńskiego 11
Center

Pizza Dominium Kraków
Pizza Dominium Legionowo
Pizza Dominium Lublin

Ulica

ul. Wincentego Witosa 32
ul. Orkana 6
ul. Warszawska 214
ul. Malborska 39
ul. Katowicka 64
ul. Generała Augusta Emila
Fieldorfa „Nila” 28
ul. Sierakowskiego 23A
ul. Stanisława Matyi 2
Al. Wojska Polskiego 62A

CH Plaza
CH Toruń Plaza
CH Atrium
Copertnicus

ul. Sienkiewicza 2
ul. Broniewskiego 90

CH City Point

Al. Jana Pawła II 14

ul. Żółkiewskiego 15

Al.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Jana Pawła II 52/54
Francuska 10
Grochowska 19
Grójecka 120
Grójecka 22/24
Hlonda 10
KEN 54
Kolorowa 19/143

Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza

Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium
Dominium

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Władysławowo
Wrocław
Wrocław
Zabrze
Zakopane
Zielona Góra

CH Wileńska
CH Land

CH Platan
CH Focus Mall

ul. Kondratowicza 27A
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
ul. Nowy Świat 34
ul. Pasłęcka 12
ul. Polna 48 lok. a
ul. Rakowiecka 41
ul. Reymonta 12
ul. Skierniewicka 21
ul. Targowa 72
ul. Wałbrzyska 11
ul. Zgoda 5
ul. Żegańska 18
Al. Gwiazd Sportu (róg Brzozowej)
ul. Bajana 1
Rynek Główny 60
Pl. Teatralny 12
ul. Krupówki 51
ul. Wrocławska 17

