REGULAMIN działania indywidualnych kodów rabatowych HALOPIZZA
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejsza promocja trwa od 1.03.2018r. do odwołania i zwana będzie dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Pizzeria HALOPIZZA z siedzibą w Kielcach, przy ul. Rolnej 8 –
zwana dalej „Organizatorem”.
3. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zdecyduje się na
skorzystanie z rabatu promocyjnego w/w Promocji (przy zachowaniu zasad Promocji), zwana dalej
„Uczestnikiem”.
4. Udział w Promocji jest bezpłatny, a Promocja umożliwia uzyskanie rabatu przy zamówieniu online.
5. Uczestnikiem Promocji może zostać osoba, która jest klientem Pizzerii HALOPIZZA i w czasie
trwania Promocji zamówi przynajmniej jedną pizzę przez stronę internetową halo.pizza
6. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
7. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego
zaakceptowaniem przez Uczestnika.
§ 2. Warunki Promocji.
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. pkt 1.
2. Promocja polega na udzieleniu 10% rabatu brutto na pizzę, wg ceny podanej na stronie halo.pizza
3. Zgłoszenia indywidualnych kodów rabatowych od uczestników Promocji przyjmowane będą
do 31.08.2018r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu.
4. Promocja jest realizowana w godzinach otwarcia lokalu na stronie internetowej halo.pizza i tylko
za pośrednictwem tej strony w terminie podanym w ust. 1. pkt 1. z wyjątkiem dni, w których
pizzeria jest nieczynna.
5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatowymi dostępnymi w Pizzerii
HALOPIZZA
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy
systemu Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych uniemożliwia skorzystanie z Promocji.
8. Wysyłając zgłoszenie do Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych swoich
danych osobowych dla celów Promocji oraz dla celów marketingowych Organizatora,
mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania lub usunięcia.
§ 3. Zasady Promocji.
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wysłanie za pośrednictwem strony internetowej
kod.halopizza.pl zgłoszenia swojego indywidualnego kodu rabatowego.
2. Indywidualny kod rabatowy upoważnia do złożenia zamówienia pizzy za pośrednictwem strony
internetowej halo.pizza z rabatem 10% na produkt pizza. W jednym zamówieniu można zamówić
jedną pizzę z w/w rabatem. Minimalna wartość produktów w zamówieniu z kodem Promocji to
30zł. Do ceny zamówienia może być naliczony dodatkowy koszt dowozu. Zamówienie może być
niezrealizowane, jeżeli pizzeria z powodów technicznych nie jest w stanie go zrealizować, a
Użytkownikowi nie przysługuje możliwość rekompensaty w żadnej formie.
3. Kod rabatowy o którym mowa w ust. 3. pkt 1. może składać się z maksymalnie 20 znaków. Może
zawierać litery, znaki "-" i "_" oraz cyfry. Nie może zawierać znaków diakrytycznych oraz "spacji",
a na początku kodu musi być cyfra lub litera (z wyjątkiem liter "x" i "y").
4. Uczestnik może wysłać jeden kod rabatowy. Kod rabatowy będzie działał tylko w lokalu
określonym w momencie zgłaszania propozycji kodu rabatowego.

5. Uczestnik może wykorzystywać wielokrotnie swój kod rabatowy w czasie obowiązywania
Promocji od momentu jego aktywacji.
6. Uczestnik może udostępniać ten kod innym osobom wraz z warunkami jego wykorzystania i te
osoby mogą wykorzystywać ten kod zgodnie z Regulaminem.
7. Organizator uaktywni kod w możliwie najkrótszym czasie, jeśli kod był zgłoszony do dnia
31.08.2018r. Po tym terminie aktywacja kodów będzie wydłużona w czasie lub niemożliwa.
8. Aktywacja kodu jest uzależniona od poprawnego wypełnienia formularza wraz z podaniem
numeru telefonu, na który Organizator prześle potwierdzenie aktywacji.
9. Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia tylko jednego indywidualnego kodu rabatowego,
a wysłanie kolejnych nie będzie brane pod uwagę.
10. Organizator może przedłużyć działanie kodu (po 31.08.2018r.), o ile kod będzie
wykorzystywany w zamówieniach przynajmniej raz na 30 dni, a w momencie niewykorzystania
kodu w okresie 30 następujących po sobie dni, Organizator uniemożliwi dalsze wykorzystywanie
kodu.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Promocji nie wyklucza uczestnictwa w innych promocjach organizowanych
przez Pizzerię HALOPIZZA.
2. Organizator może odmówić generowania kodów niecenzuralnych, obraźliwych lub niezgodnych
z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany, odwołania lub przedłużenia
Promocji, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.halopizza.pl/regulamin.pdf
4. Zmiany w Regulaminie, wprowadzone w czasie trwania Konkursu obowiązują od dnia ich
ogłoszenia.
5. Złamanie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Promocji.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01.03.2018r. i jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.halopizza.pl/regulamin.pdf

