Słupsk, dnia 27.02.2015r.
REGULAMIN KARTY ABONAMENTOWEJ FIRMY GASTRONOMICZNEJ S.C. „MAJA”
1. Wystawcą karty abonamentowej jest Firma Gastronomiczna s.c. „Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz
Janusz z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 2, NIP:8392695141.
2. Uzyskanie karty abonamentowej Firmy Gastronomicznej s.c. „Maja”, zwanej dalej „kartą” następuje
w chwili zakupu karty przez Klienta i uiszczeniu opłaty.
3. Użytkownikiem karty jest osoba, która zakupiła kartę abonamentową Firmy Gastronomicznej s.c.
„Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz Janusz

z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 2,

NIP:8392695141.
4. Karty można zakupić i wykorzystać w Barach Maja mieszczących się na:
•

ul. Leszczyńskiego 2, 76-200 Słupsk;

•

ul. Kołłątaja 1, 76-200 Słupsk (CH WOKULSKI)

•

ul. Kopernika 38, 76-200 Słupsk.

5. Przy zakupie karty abonamentowej Użytkownik może podać swoje dane osobowe w celu blokady karty
w przypadku jej zaginięcia bądź kradzieży. Formularz ten stanowi Załącznik 1 do niniejszego
regulaminu.
6. Rodzaje Kart abonamentowych:
•

karta abonamentowa „100” - koszt zakupu karty to 100zł. Po zakupieniu tej karty Użytkownik może
nabyć wszystkie towary znajdujące się w menu za kwotę 110 zł. Karta ważna jest 3 miesiące od chwili
zakupu;

•

karta abonamentowa „200” - koszt zakupu karty to 200zł. Po zakupieniu tej karty Użytkownik może
nabyć wszystkie towary znajdujące się w menu za kwotę 240 zł. Karta ważna jest 3 miesiące od chwili
zakupu.

7. Karty służą do wielokrotnego użytku. Użytkownik karty

przed upływem jej ważności

i wykorzystaniu wszystkich środków może doładować kartę kupując dowolny abonament („100” lub
„200”) i przedłużając ważność karty o kolejne 3 miesiące.
8. W przypadku nie wykorzystania wszystkich środków na karcie w terminie jej ważności znajdujące się
na niej środki przepadają i nie podlegają zwrotowi.
9. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty, która nie została spersonalizowana, środki, które
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na niej pozostały nie mogą zostać przelane na nową kartę abonamentową ani wypłacone w gotówce.
10. W przypadku zagubienia bądź kradzieży spersonalizowanej i ważnej karty abonamentowej, należy
niezwłocznie zgłosić ten fakt kasjerce baru lub pracownikom biura w celu zablokowania karty oraz
przeniesienia niewykorzystanych środków na nową kartę. Koszt wydania nowej karty to 10 zł brutto.
Zgłaszając zagubienie bądź kradzież karty należy podać imię, nazwisko, adres oraz numer karty.
11. Wszystkie środki na karcie muszą zostać wykorzystane na zakup towarów. Nie dopuszcza się
wydawania reszty w gotówce.
12. Pieniężna kwota rabatu udzielana Użytkownikowi przy zakupie

karty nie może być wymieniana

na gotówkę.
13. Z momentem pierwszego użycia karty, nie podlega ona zwrotowi.
14. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów
sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
15. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty lub zgodności jej
wykorzystywania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do wystawienia karty może
zatrzymać kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
16. Wystawca karty ma prawo do zakończenia programu kart abonamentowych w każdym czasie
bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty, którym
nie skończył się termin ważności ulegają unieważnieniu po wykorzystaniu wszystkich środków.
17. Firma Gastronomiczna s.c. „Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz Janusz zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu

i informowania uczestników programu poprzez

udostępnienie zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej lub w punkcie sprzedaży.
18. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać
od 14 dnia od wprowadzenia nowego regulaminu.
19. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego
użycia karty.
20. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.barmaja.com.pl i w punktach sprzedaży.
21. Wszelkiego rodzaju reklamacje będą rozpatrywane po okazaniu dowodu doładowania karty

wydawanego przez kasjerkę.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI.
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ZAŁĄCZNIK 1.

KARTA ABONAMENTOWA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE PERSONALNE
IMIONA

NAZWISKO

DANE ADRESOWE
ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

TELEFON

Oświadczam, że akceptuję zasady i warunki regulaminu kart abonamentowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu przez Firmę Gastronomiczną s.c. „Maja” Szadzik Ewa,
Sienkiewicz Janusz ul. Leszczyńskiego 2, 76-200 Słupsk dla celów realizacji programu kart
abonamentowych.

Miejscowość, data
WYPEŁNIA PRACOWNIK
NUMER KARTY ABONAMENTOWEJ:
DATA I PODPIS PRACOWNIKA:

Własnoręczny podpis

