
Regulamin promocji 

„Karta promocyjna Bombaj Masala Praga Indian 

Tapas & Bar ‘’ 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty promocyjnej, uprawniającej 
do nabywania na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach wybranych 
produktów dostępnych w ofercie Organizatora, zgodnie z pkt V poniżej, zwanych 
dalej Promocjami. 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem Promocji jest Lakshmi sp. z o.o.Sp.k., adres ul.Michała Drzymały 
13/34, (02-495) Warszawa, NIP:5223099601 tel.+48 22 210 42 03, adres e-mail: 
praga@bombajmasala.pl, zwana dalej Organizatorem. 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

Promocje obowiązują w wybrane dni tygodnia roku począwszy od dnia 1.12.2019r. 
do 30.12.2020 roku w ramach zamówień dokonywanych w lokalu wskazanych w 
niniejszym Regulaminie, zwanych dalej Restauracją, w godzinach otwarcia 
Restauracji oraz z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w punkcie V 
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszych Promocji, 
bez konieczności podawania przyczyny. 

IV. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

Promocje dostępne są dla osób zamieszkałych lub przebywających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również cudzoziemców, działających jako 
konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz posiadających ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą sami za zgodą lub bez zgody 
przedstawiciela ustawowego zawierać umowy lub rozporządzać mieniem, zwanych 
dalej Uczestnikami Promocji. 

V. ZASADY PROMOCJI 

1.Każdy uczestnik Promocji na życzenie otrzymuje „Kartę Promocyjną” i może  
gromadzić na niej punkty w postaci pieczątek. 
2.Jedna pieczątka = zamówienie śniadania z regularnej oferty organizatora  
serwowanego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12 oraz w soboty i niedziele 
w godzinach 10-14, z wyłączeniem Świąt i dni wolnych od pracy. 



3.Jedna pieczątka = zamówienie dowolnego zestawu lunchowego  dostępnego w 
sprzedaży  od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16,z wyłączeniem Świąt oraz 
dni wolnych od pracy. 
4.Po otrzymaniu pięciu pieczątek Uczestnik Promocji otrzymuje kolejne 
zamówienie śniadania lub zestawu lunchowego darmowo. 
5.Po wykorzystaniu „Karty Promocyjnej” Uczestnik Promocji pozostawi ja u 
Organizatora. 
6..Oferta dotyczy zamówień składanych w lokalu (z konsumpcją w Restauracji ) lub 
zamówień na wynos z odbiorem osobistym, z wyłączeniem zamówień składanych 
przez Pyszne.pl, Wolt, Royal Menu, realizowanych z dostawą. 
7. Nie ma możliwości realizacji Promocji po okresie jej obowiązywania. 
8.. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami i rabatami dostępnymi w 
ofercie Organizatora. 
9.. Promocje obowiązują w Restauracji przy ul.Ząbkowskiej 29, mieszczącej się w 
Centrum Praskim Koneser w Warszawie.. Organizator dla wykluczenia wątpliwości 
oświadcza, że Promocjami nie jest objęta Restauracja Bombaj Masala  przy 
ul.Marynarskiej 21 oraz Alei Jana Pawła II 23 w Warszawie 
 

VI. REKLAMACJE I SKARGI 

1. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być kierowane drogą elektroniczną na 
adres: praga@bombajmasala.pl, bądź składane w siedzibie Organizatora przy ul. 
Ząbkowskiej 29 w Warszawie 
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika Promocji, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi. 
3. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację lub skargę w terminie 14 dni od 
otrzymania pisma reklamacyjnego lub skargi. W tym terminie Organizator 
poinformuje również Uczestnika Promocji, w takim sam sposób, w jaki reklamacja lub 
skarga została złożona, czyli drogą e-mailową lub pisemną, o wyniku złożonej 
reklamacji lub skargi. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi Promocji 
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza treść jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępną w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej www.bombajmasala.pl/praga 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie 
w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Zmiany 
będą wchodzić w życie po upływie dwóch dni kalendarzowych od daty ogłoszenia i 
zmianie. 
W przypadku uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie zmian, ich realizacja 
następuje na zasadach dotychczas obowiązujących. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować 
będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne. 
 


