REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Posiadaczem Karty Stałego Klienta „Sala Balowa Karolina Catering” (zwanej w
dalszej części regulaminu "Kartą") może zostać każda osoba fizyczna, która
przynajmniej raz skorzystała z usług firmy Sala Balowa Karolina Catering.
2. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie
odebrania Karty.
3. Karta daje jej posiadaczowi prawo do zbierania pieczątek i odbierania nagród o
których szczegółowo mowa w punkcie 4 i 5 Regulaminu.
4. Za dokonywanie zakupów usług świadczonych przez „Sala Balowa Karolina
Catering” posiadacz karty otrzymuje pieczątki. Pieczątkę można otrzymać przy
każdorazowym zakupie za kwotę minimum 13zł na miejscu oraz 13zł przy dowozie.
Przy złożeniu jednego zamówienia Klient otrzymuje jedną pieczątkę: 1 pieczątka=1
dostawa.
5. Za zebranie 5-ciu pieczątek przewidywana jest Niespodzianka dla posiadacza Karty
do jednego z dań drugich zamówionych w danym dniu, przy zebraniu 10-ciu
pieczątek, posiadacz Karty otrzymuje Zupę gratis do jednego z dań drugich
zamówionych w danym dniu, przy 15-stej pieczątce przewidywany jest Rabat w
wysokości 30% od wartości zamówienia.
6. Klient jest zobowiązany do poinformowania przy składaniu zamówienia, iż przy
danej dostawie przysługuje mu Niespodzianka/Zupa Gratis/30% Rabatu. Jeżeli Klient
nie poinformuje o przysługujących mu Promocjach, zostaną one przeniesione na
kolejną dostawę, która będzie poprzedzona informacją od Klienta o przysługujących
mu Promocjach.
7. Pieczątki z kilku kart nie podlegają sumowaniu.
8. Karta Stałego Klienta jest ważna 30 dni od daty wydania.
9. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty, klientowi nie przysługuje
prawo do otrzymania duplikatu karty.
10.Klientowi zostanie wydana nowa Karta Stałego Klienta po wykorzystaniu
poprzedniej Karty Stałego Klienta w całości oraz po oddaniu starej Karty kierowcy
dostarczającemu posiłek.
11. Regulamin Karty Stałego Klienta obowiązuje od 28.10.2019r. do odwołania.
12. Sala Balowa Karolina Catering zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
Regulaminu.
13.Karta Stałego Klienta obejmuje zakup zestawów obiadowych/kolacyjnych.
Promocja związana z Kartą Stałego Klienta nie obejmuje zakupu PIZZY.
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