REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
,,Zniżka 25 zł dla nowych Użytkowników eatPoint.pl przy dokonaniu pierwszej rezerwacji”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: ,,Zniżka 25 zł dla nowych Użytkowników
eatPoint.pl przy dokonaniu pierwszej rezerwacji”, na zasadach wynikających z Regulaminu.
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest FINTECH Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-844), przy ul. Grzybowska 80/82, wpisana pod numerem KRS 0000426713 do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8561846690; REGON 321248740,
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych zwana dalej jako ,,Organizator”.
3. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne.
4. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 28 listopada 2019 r. (od godziny: 00.00) i trwa do 22
grudnia 2019 r. (do godziny 23:59:59).
5. Termin realizacji Zniżki przez Użytkownika trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. (do godziny 23:59:59).
§2
Definicje
Pojęcia użyte w niniejszej Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź
w niniejszym paragrafie:
1) Akcja promocyjna – Akcja promocyjna, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
2) eatPoint.pl – marka należąca do FINTECH;
3) FINTECH – oznacza spółkę działającą pod firmą FINTECH Solutions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000426713, NIP: 8561846690, REGON: 321248740, o kapitale
zakładowym 5.000,00 złotych;
4) Konto - narzędzie dostępne w Serwisie, umożliwiające stworzenie przez Użytkownika
swojego profilu zawierającego dane osobowe i kontaktowe, a także umożliwiające
Użytkownikowi po zalogowaniu dokonywanie rezerwacji w restauracjach;
5) Regulamin – niniejszy regulamin Akcji promocyjnej;
6) Serwis – oznacza stronę internetową https:// eatpoint.pl//;
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7) Uczestnicy – pięciuset, nowych Użytkowników Serwisu, którzy zarejestrowali Konto
w Serwisie w czasie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu oraz zarezerwowali stolik online
przez Serwis w wybranej restauracji w Szczecinie w czasie określonym w § 1 ust. 6
Regulaminu, a wartość zamówienia podczas wizyty w restauracji wyniosła minimalnie 40 zł;
8) Użytkownik – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która prawidłowo dokonała procesu rejestracji Konta w Serwisie;

9) Zniżka – zniżka, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, która uprawnia Uczestnika, który
zarezerwował stolik online w Serwisie w wybranej restauracji w Szczecinie do obniżenia
rachunku w wysokości 25 zł.
§3
Uczestnicy i Zasady Akcji promocyjnej
1. W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które są pełnoletnie, posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych, które spełniły łącznie poniższe warunki:
a) zarejestrowali Konto w Serwisie w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. (od godziny 00:00) do
dnia 22 grudnia 2019 r. (do godziny 23:59:59);
b) dokonali rezerwacja stolika w wybranej restauracji dostępnej w bazie eatPoint.pl w Szczecinie
przez Serwis w okresie do dnia 22 grudnia 2019 r. (do godziny 23:59:59);
c) złożyli zamówienie w restauracji o wartości minimum 40 zł.
2. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora i ich najbliżsi, przez
których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w linii
prostej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich
małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
3. Zniżka przysługuje Uczestnikowi tylko podczas realizacji pierwszej rezerwacji w Serwisie, którą
Uczestnik dokonał po rejestracji w Serwisie.
4. Zniżka stanowi premię dla Uczestnika w związku z dokonaniem rejestracji Konta w Serwisie oraz
dokonaniem rezerwacji w restauracji w Szczecinie przez Serwis oraz złożeniem zamówienia
w restauracji o wartości minimum 40 zł.
§4
Zasady przyznawania zniżki

1. Zniżka w wysokości 25,00 zł będzie do wykorzystania przez Uczestnika w wybranej restauracji
w Szczecinie znajdującej się w Serwisie, po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie oraz
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rezerwacji stolika online poprzez Serwis oraz złożenia zamówienia w wybranej restauracji o
wartości minimum 40 zł.

2. Zniżkę należy zrealizować jednorazowo, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, pozostałe
środki przepadają.

3. Warunkiem realizacji Zniżki jest dokonanie rezerwacji w Serwisie w wybranej restauracji
w Szczecinie.

4. Zniżka, o której mowa w § 4 ust. 1 zostanie przyznana pierwszym pięciuset Uczestnikom.
5. Wydanie Zniżki nastąpi poprzez przekazanie informacji o Zniżce restauracji, w której Uczestnik
dokonał pierwszej rezerwacji w postaci informacji w Serwisie przy danej rezerwacji.

6. Uczestnikowi nie przysługuje żądanie wymiany zniżki na ekwiwalent pieniężny.
7. Uprawnienie do skorzystania ze Zniżki nie może być przeniesione na osoby trzecie.
§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej Uczestnik może składać w formie:
a) w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie FINTECH w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, albo
przesyłką pocztową;
b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w jednostce,
o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu;
c) w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@eatpoint.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez FINTECH.
3. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania
reklamacji.
4. Użytkownik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia
terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być
w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. FINTECH rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za
pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 28 listopada 2019 r.
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2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba
że Organizator dopuści wyraźnie taką możliwość.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.
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