
 

 

REGULAMIN OBIADÓW ABONAMENTOWYCH 

1. Przez „obiad abonamentowy” rozumiemy zestaw obiadowy składający się        
z zupy oraz drugiego dania z surówką nazwanego w menu „zestawem 
promocyjnym” lub „zestawem dnia”.
 
2. Minimalna ilość obiadów jaką można wykupić w ramach obiadów 
abonamentowych wynosi 10 zestawów.
 
3. Cena jednego zestawu w ramach obia
 
4. Wykupioną ilość obiadów abonamentowych klient może 
czasie trwania okresu abonamentowego, tj. w przeciągu 30 dni 
kalendarzowych, począwszy od daty ustalonej w momenci
abonamentowych. 
 
5. Obiady abonamentowe są wydawane w dni robocze
piątku. 
 
6. Obiady abonamentowe nie są wydawane w soboty, niedzielę ora
ustawowo wolne od pracy. 
 
7. W dniu zakupu obiadów abonamentowych, wystawiany jest klientowi 
paragon fiskalny zawierający informacje o ilości wykupionych zestawów oraz 
kwocie należności, faktura VAT wy
 
8. Po wykupieniu obiadów abonamentowych klient otrzymuje kartę 
abonamentową na okaziciela, będącą podstawą do wydawania obiadów 
abonamentowych w danym okresie abonamentowym
 
9. Karta abonamentowa zawiera określenie 
wykupionych zestawów obiadowych, podpis pracownika wydającego kartę, 
miejsca na odznaczanie wykorzystanych zestawów obiadowych
 
10. Przy zakupie abonamentu obiadowego dołączamy regulamin.
 

 
*Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.09.2017 roku do odwołania.
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