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§1
Postanowienia Ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z „Karty rabatowej”.
Podmiotem odpowiedzialnym za promocyjną „Kartę rabatową” jest Aqua Hotel S.A. mająca
siedzibę w Polkowicach przy ulicy Młyńskiej 6.
Rabaty na podstawie „Karty rabatowej” udzielane będą od 05.03.2014r. do 31.12.2014r.
Prawa związane z korzystaniem z „Karty rabatowej” nie mogą być sprzedawane,
przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych
czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym Regulaminie Programu.

§2
Uczestnictwo w Programie
1. „Karta rabatowa” jest kartą przeznaczonym dla Klientów restauracji Aqua Hotelu.
2. „Karta rabatowa” nie jest kartą imienną i jest realizowana za okazaniem.
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§3
Karta Rabatowa
Uczestnik przystępując do promocji otrzymuje do użytkowania „Kartę rabatową”, której
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji.
„Karta rabatowa” jest ważna przez cały okres trwania promocji z zastrzeżeniem zapisów
zawartych w § 6 ust. 1.
§4
Rabat Cenowy
Ustala się w ramach promocji „Karty rabatowej” jednorazowy 30% rabat cenowy dla osób
fizycznych na cały asortyment restauracji Aqua Hotelu z wyłączeniem napoi alkoholowych.
Prawo do korzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie posiadaczom
„Karty rabatowej” wraz z osobami towarzyszącymi (maksymalnie do 8 os.) z wyłączeniem
imprez zorganizowanych (wesela, komunie, chrzciny, dyskoteki dorosłego człowieka itp.).
Realizacja rabatu następuje każdorazowo po okazaniu kelnerowi „Karty rabatowej” przed
złożeniem zamówienia.
Rabat cenowy nie łączy się z żadnymi innymi dodatkowymi akcjami promocyjnymi oraz
rabatami.
Aqua Hotel zastrzega sobie prawo do ustalania i dokonywania zmian w menu oraz
przyznawaniu rabatów.

§5
Utrata statusu Uczestnika Programu
1. Aqua Hotel może wykluczyć Uczestnika promocji „Karty rabatowej” ze skutkiem
natychmiastowym jeżeli Uczestnik nie przestrzega zasad Regulaminu Promocji.
§6
Zakończenie Programu
1. Aqua Hotel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji „Karty
rabatowej” przed terminem określonym w §1 ust 3.
2. Aqua Hotel w przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji „Karty rabatowej”
zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności
promocji na stronie internetowej hotelu.

§7
Zmiany Regulaminu Programu
1. Aqua Hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie promocji
w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 Aqua Hotel każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Promocji na stronie internetowej
hotelu.
§8
Akceptacja Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin „Karty rabatowej” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika
promocji z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.
2. Szczegółowe informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 0-76 746-27-80.
§9
Postanowienia końcowe
W przypadkach, o których mowa w §5, §6 i §7 niniejszego Regulaminu, Uczestnikom promocji
nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Organizatora promocji.
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