REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie Stałego Klienta SALAD
STORY zwanego dalej „Programem”.
2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest spółka „Salad Story sp. z o.o.” spółka
komandytowa ul. Puławska 257 lok. 145, 02-769 Warszawa.
3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.
4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.
5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez
Uczestnika na osoby trzecie.
6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Zasady funkcjonowania Programu
1. Za każde wydane 15,99 zł w dowolnej restauracji Salad Story otrzymujesz jedną
pieczątkę na Kartę stałego klienta wydawaną przez restaurację Salad Story.
2. Za 10 zebranych pieczątek możesz otrzymać za 1gr dowolnie wybraną sałatkę, boxa,
wrapa, zupę lub sok do 19,99zł. Możesz też wybrać danie o wyższej wartości po
uregulowaniu różnicy między ceną dania a wartością udzielanego rabatu.
3. Karta ta nie może być łączona z pozostałymi ofertami specjalnymi.
4. Karta ważna jest tylko w restauracji Salad Story.
5. Oferta nie dotyczy napojów.
6. Pieczątki z różnych kart można łączyć w momencie, gdy ich suma jest równa 10 (gdy
uprawnia do otrzymania posiłku za 1gr).
7. Karta z 10 pieczątkami nie może być zrealizowana w dostawie – jest to możliwe tylko
bezpośrednio w lokalu.
8. W przypadku realizacji zamówienia w dostawie lub przez platformę Uber Eats nie są
wydawane nowe karty ani pieczątki.
9. W sytuacji, gdy Karta zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez
Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
10. Karta Stałego Klienta stanowi własność Salad Story Sp. z o.o. Sp. k. i nie może być
ani przedmiotem obrotu (w tym nie może być przedmiotem sprzedaży, użyczenia),
ani przedmiotem darowizny w tym nie może stanowić przedmiotu darowizny przy
okazji sprzedaży innych rzeczy. Klient, na rzecz którego wydana została przez Salad
Story Sp. z o.o. Sp. k. Karta Stałego Klienta nie może jej odstępować, ani też
użyczać innym osobom.
11. Salad Story zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty przedstawionej przez klienta
w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie

zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym
w restauracjach Salad Story.
12. Osoba naruszająca regulamin programu Kart Stałego Klienta (w tym również
nieuprawniony nabywca karty) obowiązana jest do niezwłocznego zwrotu karty
spółce Salad Story Sp. z o.o. Sp. k. Osoba taka winna liczyć się także z obowiązkiem
naprawienia szkody wyrządzonej Salad Story Sp. z o.o. Sp. k. w wyniku zaniechania
takiego zwrotu i/lub działania naruszającego zasady regulaminu.
§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi podstawę działania programu „Kart Stałego Klienta” jak również
określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Regulamin jest jedynym dokumentem
określającym szczegółowe zasady Programu Karta Stałego Klienta Program
regulaminu obowiązuje spółkę Salad Story Sp. z o.o. Sp. k. i Uczestników od chwili
jego ogłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie
trwania Programu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w restauracjach Salad Story i na
stronie internetowej www.saladstory.com
4. Z dniem startu nowego Programu Organizatora pn.: „Urban Fresh” tj. z dniem
25.04.2018 roku restauracje Salad Story przestają wydawać puste papierowe Karty
Stałego Klienta Salad Story, które służyły do zbierania pieczątek przez Uczestników.
5. Restauracje Salad Story w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku będą wstawiały
pieczątki na tych Kartach Stałego Klienta (papierowych), które pozostają w obiegu w
dniu wejścia w życie nowego Programu Organizatora pn. „Urban Fresh” oraz w tym
samym terminie tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku Organizator będzie wydawał gratisy
określone niniejszym Regulaminem z tytułu zebrania 10 pieczątek na Karcie Stałego
Klienta (papierowej) według dotychczasowych zasad Programu.
6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu pieczątek zebranych na papierowej Karcie Stałego
Klienta nie łączą się ze zbieraniem punktów w nowym programie Organizatora pn.
„Urban Fresh”.
7. Z dniem 1 września 2018 roku restauracje Salad Story zaprzestają wstawiania
pieczątek w papierowe Karty Stałego Klienta i zaprzestają wymiany Kart Stałego
Klienta z kompletem pieczątek na gratisy. Papierowe Karty Stałego Klienta z dniem 1
września 2018 roku tracą swoją ważność.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j.
z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014.827).
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2007 roku, a wszystkie jego
zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.
10. Regulamin zaktualizowano dnia 24.04.2018 roku.

