REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„HAPPY HOURS
- drugie piwo gratis przy zakupie dużej lub średniej pizzy w zestawie z piwem”
W RESTAURACJACH DA GRASSO
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizator Akcji Promocyjnej

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „HAPPY HOURS - drugie piwo gratis przy zakupie dużej
lub średniej pizzy w zestawie z piwem” (zwanej dalej: „Akcją Promocyjną” lub „Akcją”) jest Da
Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 18 lok. 120, 00-116 Warszawa, adres
korespondencyjny biura: ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź (zwana dalej:
„Organizatorem”).
Akcja Promocyjna organizowana jest przy współudziale podmiotów prowadzących poszczególne,
biorące udział w Akcji, Restauracje działające w ramach sieci franczyzowej „Da Grasso” (zwanych
dalej: „Restauracjami Da Grasso”).

Lista Restauracji Da Grasso uczestniczących w Akcji Promocyjnej z wyszczególnieniem
Restauracji posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest udostępniona
w biurze Organizatora pod adresem ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź
oraz na stronie internetowej www.dagrasso.pl/promocje
1.2.

Produkty promocyjne

„Produktem promocyjnym” w rozumieniu niniejszego regulaminu jest napój alkoholowy – dowolne
piwo z oferty Kompanii Piwowarskiej (butelka lub keg) lub piwo bezalkoholowe Lech Free (butelka) ,
przy czym rodzaj i pojemność Produktu promocyjnego wydawanego Uczestnikowi przez
Restaurację Da Grasso w ramach Akcji Promocyjnej są zawsze takie same, jak rodzaj i pojemność
piwa (lub piwa bezalkoholowego) zakupionego przez Uczestnika w ramach Zastawu promocyjnego.
1.3.

Zestawy promocyjne

„Zestawem promocyjnym” w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zestaw złożony z dowolnej
Pizzy Dużej (42 cm) lub Pizzy Średniej (32 cm) wraz z dowolnym* piwem z oferty Kompanii
Piwowarskiej - w butelce lub z tzw. nalewaka (keg), z wyłączeniem dzbanka piwa o poj. 2,5 l lub
piwem bezalkoholowym Lech Free w butelce (* dotyczy wyłącznie rodzajów piw dostępnych w
danej Restauracji Da Grasso biorącej udział w Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem Restauracji Da
Grasso nieposiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w których dostępne będą
wyłącznie Zestawy promocyjne z piwem Lech Free).
1.4.

Uczestnicy Akcji Promocyjnej

W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, niebędące
ubezwłasnowolnione całkowicie (zwane dalej: „Uczestnikami”), które w okresie trwania Akcji
Promocyjnej dokonają w Restauracji Da Grasso biorącej udział w Akcji Promocyjnej zakupu Zestawu
promocyjnego, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości danej osoby chcącej wziąć udział w Akcji Promocyjnej
sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu
stwierdzającego wiek nabywcy. Niezależnie od powyższego sprzedający lub podający napoje
alkoholowe ma prawny obowiązek odmowy sprzedaży takich napojów osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.
1.5.

Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej.

Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 15.04.2019 r. i prowadzona jest w dniach od poniedziałku do
czwartku każdego tygodnia trwania Akcji Promocyjnej, w godzinach od 19.00 do godziny zamknięcia
danej Restauracji Da Grasso biorącej udział w Akcji Promocyjnej.
Akcja Promocyjna trwa do dnia 23.05.2019 r. włącznie.
Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie przy sprzedaży Zastawów promocyjnych zamówionych i
przeznaczonych do spożycia na miejscu, w lokalach Restauracji Da Grasso biorących udział w Akcji
Promocyjnej (nie obowiązuje przy składaniu zamówień on-line, przez telefon, odbiorze zamówień „na
wynos” i w dowozie Produktów Da Grasso w miejsce wskazane przez Uczestnika).

2. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ
2.1.
Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i w czasie trwania
Akcji Promocyjnej dokonają w Restauracji Da Grasso biorącej udział w Akcji zakupu Zestawu
promocyjnego, otrzymają gratis 1 sztukę Produktu promocyjnego. Rodzaj i pojemność Produktu
promocyjnego wydawanego Uczestnikowi w ramach Akcji Promocyjnej są zawsze takie same, jak
rodzaj i pojemność piwa (lub piwa bezalkoholowego) zakupionego przez Uczestnika w ramach
Zastawu promocyjnego.
2.2.
W przypadku Restauracji Da Grasso nieposiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych sprzedawane będą wyłącznie Zestawy promocyjne zawierające piwo bezalkoholowe
Lech Free i wydawane Produkty promocyjne w postaci piwa bezalkoholowego Lech Free.
3. REKLAMACJE
3.1.
Uczestnikom
przysługuje
prawo
zgłoszenia
reklamacji
najpóźniej
w terminie do dnia 10.06.2019 r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej należy składać na piśmie, adresując je do: Da
Grasso Sp. z o.o., ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź.
3.2.
Reklamacja powinna wskazywać przyczyny reklamacji oraz jej dokładny opis, a także imię i
nazwisko Uczestnika oraz jego adres do korespondencji.
3.3.
Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po
dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora do dnia wysłania zawiadomienia do Uczestnika o wyniku
reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
3.4.
Opisana w niniejszym regulaminie procedura reklamacji nie ogranicza uprawnień
Uczestników określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1.
Administratorem danych osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji
Promocyjnej, jest Da Grasso Sp. z o.o., 00-116 Warszawa, al. Jana Pawła II 18 lok. 120, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000270637, adres
korespondencyjny biura: ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź.
4.2.
Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez wysyłkę korespondencji na adres
wskazany w punkcie 4.1., e-mailowo pod adresem ado@dagrasso.pl lub telefonicznie pod numerem
509 910 000.
4.3.
Dane osobowe osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej,
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na prawnie uzasadnione
interesy Administratora- w celach analitycznych i statystycznych.
4.4.
Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. W
przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, administrator danych zaprzestanie ich
przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla
administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne administratorowi do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.5.
Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania jej danych osobowych.
4.6.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
4.7.
Odbiorcami danych osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej,
będą: podmiot prowadzący Restaurację Da Grasso, której dotyczy reklamacja, a także uprawnieni
podwykonawcy administratora – np. świadczący usługi wsparcia IT, prawne, dostawcy usług
pocztowych i kurierskich.
4.8.
Dane osobowe osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej, przetwarzane będą
przez okres rozpatrywania reklamacji, a także w okresie późniejszym, tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji Promocyjnej i obowiązujących przepisów
prawa, jednak nie później niż do momentu, gdy ustanie podstawa ich przetwarzania lub do czasu
otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów
prawa).
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.

Materiały reklamowe Akcji Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
5.2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.
5.3.
Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona:
a) w każdej Restauracji Da Grasso biorącej udział w Akcji Promocyjnej,
b) na stronie internetowej www.dagrasso.pl/promocje oraz
c) w biurze Organizatora pod adresem ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. "A", IV p. 90-753 Łódź.

LISTA LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI
Andrespol
Aleksandrów Łódzki
Będzin
Biała Podlaska
Białystok - Centrum
Białystok Dziesięciny
Bielsko - Biała
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Błonie
Bochnia
Brodnica
Bydgoszcz Centrum
Chojnice
Chorzów
Częstochowa Centrum - Północ
Dąbrowa Górnicza
Ełk
Gdańsk Jabłoniowa
Gdańsk Havla
Gdańsk - Stare Miasto
Gdynia - Chylonia
Gdynia - Obłuże
Gliwice
Giżycko
Głogów
Grajewo
Grodzisk Mazowiecki
Kalisz
Katowice - Centrum
Konin
Kościerzyna
Kraków - Czarnowiejska
Kutno
Legionowo
Lubin
Lublin - Kalinowszczyzna
Lublin - Centrum
Łomża
Łowicz
Łódź - Chojny
Łódź - Dąbrowa
Łódź - Górna
Łódź - Janów
Łódź - Lumumbowo
Łódź - Retkinia
Łódź - Zachodnia
Łódź - Radogoszcz
Łuków
Malbork
Międzyrzec Podlaski

Olsztyn
Ostrołęka
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Oświęcim
Otwock
Pabianice
Piła
Poznań - Dębiec
Poznań - C.H. Posnania
Pruszków
Przasnysz
Przemyśl
Puławy
Racibórz
Radom
Rumia
Rybnik
Rzeszów C.H. NOWY ŚWIAT
Rzeszów Śródmieście
Siemianowice Śląskie
Skawina
Sochaczew
Sokołów Podlaski
Sosnowiec
Stargard
Starogard Gdański
Suwałki
Swarzędz
Szczecin-Śródmieście
Świdnik
Świecie
Świnoujście
Tomaszów Mazowiecki
Toruń Centrum
Tychy
Warszawa - Bemowo
Warszawa - Derby
Warszawa - Ochota
Warszawa - Powiśle
Warszawa - Stary Mokotów
Warszawa - Białołęka-Tarchomin
Warszawa - Targówek
Warszawa - Rembertów II
Warszawa - Włochy
Warszawa - Wola II
Warszawa - Żoliborz
Włocławek
Wrocław - Gaj
Wrocław - Wyszyńskiego
Wrocław - Karłowice
Wysokie Mazowieckie

Zabrze
Zakopane
Ząbki
Żary

