
REGULAMIN PROMOCJI
"Talon do Cynamonu"

1. Definicje
Organizatorem promocji, pod nazwą „Talon do Cynamonu”, zwanej dalej „Promocją”, jest  firma 
P.U.H. DANLUC s.c. z siedzibą w Tokarni 183  . tel 502 679 991, tel.biuro 41 3154435 .
 „Promocja” Talon do Cynamonu - to konkurs dla klientów z KARTĄ KLIENTA  organizowanym 
przez PUH DANLUC S.C. , którego dotyczy niniejszy regulamin.
„Promocja” Talon do Cynamonu - talon konkursowy wydany przez Organizatora, upoważnia do 
50% regulacji  płatności za zakupy w restauracji Cynamon  w okresie do 3 miesięcy od daty 
otrzymania talonu (nie dotyczy imprez okolicznościowych, oraz organizowanych przez Cynamon 
np.: Andrzejki, Sylwester).
Uczestnik „Promocji” - zwany dalej uczestnikiem- każdy klient PUH DANLUC s.c. który jest 
posiadaczem KARTY KLIENTA oraz wyrazi chęć na wzięcie udziału w promocji.
2. Informacje ogólne i czas trwania promocji
Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z 
Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone 
w niniejszym Regulaminie 
Promocja rozpoczyna się od 01 stycznia 2015 roku i trwa aż do odwołania jej przez Organizatora.
4. Uczestnictwo w Promocji oraz zasady Promocji
W Promocji mogą uczestniczyć osoby („klienci”), z terenu całej UE,  które w trakcie trwania 
promocji są posiadaczami  KARTY KLIENTA dokonały jednorazowych zakupów  u Organizatora na 
kwotę powyżej 20 zł( nie dotyczy papierosów oraz kart telefonicznych).
Każdy zakup u organizatora o wartości powyżej 20 zł zostaje potwierdzony stemplem na paragonie 
oraz wpisem na odwrocie KARTY KLIENTA ilości należnych punktów i datą . 
 Przykładowo:

• zakup za kwotę od 20  zł jest premiowany 1 punktem  
• zebranie 5 punktów upoważnia do odebrania talonu na 10,00 zł 
• Każdy jednorazowy zakup na kwotę powyżej 100,00zł upoważnia do odbioru talonu na 

10,00zł
Każdy Klient, który jest upoważniony do odbioru talonu , otrzyma go w ciągu  7 dni od daty 
zgłoszenia .
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub osoby 
wyznaczone przez niego do nadzoru Promocji, oraz innych podmiotów bezpośrednio 
zaangażowanych w przeprowadzanie promocji.  

5. WAŻNOŚĆ TALONU 
TALON DO CYNAMONU należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od jego odbioru.

6. Nadzór nad trwaniem promocji oraz postanowienia końcowe.
Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Decyzje Organizatora 
podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
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