REGULAMIN PROMOCJI STAŁYCH
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej: „Promocją”) jest firma Food For
Nation Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul Parafialna 32/34, 52-233
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000664049, NIP 8992803857, REGON 365992237, wpis do rejestru:
01.03.2017, zwana dalej Organizatorem.
2. Promocja prowadzona jest we wszystkich własnościowych lokalach należących do
Organizatora, a także lokalach franczyzowych znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: „Restauracja Pasibus”).
3. Promocja dotyczy premiowania każdorazowego zakupu dokonanego przez
uczestników Promocji, o których mowa w § 2 ust. 2 w okresie Promocji produktów
nieprzecenionych spośród wszystkich produktów znajdujących się w ofercie
Organizatora (zwanego dalej: „Zakupem Promocyjnym“) i polega na udzieleniu w
kasach Restauracji Pasibus Rabatu określonej wysokości od ceny brutto Zakupu
Promocyjnego (zwanego dalej: „Rabatem”), poszczególne rabaty zostaną
wymienione w § 2.
4. Promocja obowiązuje przez czas nieokreślony do odwołania przez Organizatora.

§ 2. ZASADY PROMOCJI
1. W skład Rabatów obowiązujących w Promocję wchodzą: rabat 10%, rabat Student
20%, rabat urodzinowy, Happy Monday, Combo Wtorek, Kupon burger, Voucher.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, które dokonują Zakupu
Promocyjnego w Sieci Restauracji Pasibus.
3. Uczestnicy Promocji mogą dokonywać Zakupów Promocyjnych w czasie trwania
Promocji na jedno całe zamówienie (burger+dodatek+napój).
4. Poniżej znajdują się zasady poszczególnych Promocji:
●

Rabat 10% - obowiązuje w dowolnej Restauracji Pasibus, przysługuje osobom
fizycznym bądź członkom organizacji, które nawiązały współpracę z Organizatorem

lub posiadają ulotkę uprawniającą do zniżki. Rabat przysługuje na jedno całe
zamówienie (burger+dodatek+napój).

●

Rabat Student 20% - obowiązuje w dowolnej Restauracji Pasibus w każdy czwartek
za okazaniem przez zainteresowanych ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej.
Rabat przysługuje na jedno całe zamówienie (burger+dodatek+napój).

●

Rabat urodzinowy - obowiązuje w dowolnej Restauracji Pasibus, polega na obniżeniu
ceny „Ekstra doładowania” w dniu urodzin osoby zainteresowanej za okazaniem
dokumentu zawierającego datę urodzenia. Za „Ekstra doładowanie” rozumie się
pozycję w menu takie jak: „Pasibrzuch” – doładowanie burgera dodatkowym kotletem
mięsnym, „Pasibrzuch wege” – doładowanie burgera dodatkowym kotletem wege,
„Ekstra Smażony ser” – doładowanie burgera dodatkowym smażonym serem. Rabat
może zostać udzielony zarówno dla burgera w rozmiarze L jak i XL.

●

Happy Monday – promocja obowiązuje w dowolnej Restauracji Pasibus w każdy
poniedziałek (o ile lokal jest czynny), polega na obniżeniu ceny wszystkich burgerów:
burgery w rozmiarze XL - 21 zł, burgery w rozmiarze L - 17 zł. Do promocji wliczają
się również Burger miesiąca, Burger wegański oraz Burger Słodziak.
Obowiązuje od dnia 29.04.2021 r.

●

Combo Wtorek – promocja obowiązuje w dowolnej Restauracji Pasibus w każdy
wtorek, polega na obniżeniu ceny dowolnej ilości dodatków i napojów dobranych do
dowolnego burgera o 50% od ceny standardowej. Promocja nie dotyczy napojów
alkoholowych, w tym piwa.

●

Kupon burger – obowiązuje w dowolnej Restauracji Pasibus, polega na wymianie
ważnego kuponu na dowolnego burgera z pozycji dostępnych w menu.

●

Voucher – uprawnia do dokonania zapłaty za posiłek lub wybrane produkty dostępne
w restauracjach Pasibus, zakup przy użyciu Vouchera nie łączy się z żadnymi
promocjami, obowiązuje jedynie standardowy cennik Pasibusa. Realizacja Vouchera
jest możliwa jedynie w miejscu, w którym został on zakupiony. Dokładny regulamin
zakupu i realizacji Voucherów można znaleźć na stronie:
https://www.pasibus.pl/pl/regulaminy/
5. Poszczególne Promocje nie łączą się ze sobą, wyjątkiem jest „Rabat urodzinowy”,
który łączy się ze wszystkimi wymienionymi powyżej promocjami, natomiast nie łączy
się z promocjami "okazyjnymi".
6. Oferta Wypasik nie łączy się z żadnymi rabatami wymienionymi powyżej, można
jednak dokonać ich zakupu korzystając z Kupon burgera lub Vouchera.
7. Oferta śniadaniowa łączy się jedynie z rabatami 10% i 20% oraz można dokonać ich
zakupu korzystając z Vouchera.

§ 3. ZWROTY / WYMIANY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

1. Produkty zakupione w ramach Zakupu Promocyjnego mogą zostać wymienione na
inne jedynie w przypadku, w którym obsługujący nie poinformował Klienta o
warunkach Promocji.
2. Ewentualne zwroty produktów zakupionych w ramach Zakupu Promocyjnego mogą
nastąpić wyłącznie w przypadku wykazanej przez Klienta niezgodności produktu z
oferowanym oraz jedynie w przypadku okazania dowodu zakupu jakim jest paragon
fiskalny lub faktura VAT.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i obowiązywania Promocji.
2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeżeli
jest to uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie również prawo
przerwania Promocji w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników
Promocji przed dokonaniem zmiany.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie
www.pasibus.pl

