REGULAMIN PROMOCJI FRISCO
1. Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą: 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 27, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000261409, NIP: 1132619524, REGON:
140558972, Kapitał zakładowy: 20.737.150,00 zł., zwana dalej Organizatorem,
organizuje, w okresie od 2 do 15 stycznia 2017 roku, akcję promocyjną dotyczącą
produktów/towarów sprzedawanych przez sklep internetowy FRISCO.pl.
2. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych zamieszkała na terenie Polski, która dokona w okresie
obowiązywania promocji jednorazowego zakupu w sklepie internetowym Frisco.pl
za kwotę minimum 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.
3. Promocja polega na premiowaniu zakupów w sklepie Frisco.pl kodami rabatowymi
uprawniającymi do uzyskania we wskazanych restauracjach na terenie Warszawy i
okolic zniżek (prawo otrzymania za cenę obniżoną do 1 złotego „równo-wartego”
lub tańszego z dwóch zamówionych dań głównych, pod warunkiem, że osoba
posiadająca kod rabatowy jest w towarzystwie co najmniej jednej osoby).
4. Aby stać się uczestnikiem akcji promocyjnej należy wyrazić zgodę na otrzymywanie
drogą elektroniczną kodów rabatowych oraz informacji o promocjach GoOut i
zaakceptować regulamin sklepu internetowego Frisco.pl
5. Każdy uczestnik akcji promocyjnej otrzyma po dokonaniu zakupu w sklepie
internetowym Frisco.pl unikalny kod alfa numeryczny (Kod) aktywujący aplikację
GoOut Restaurant.
6. Podmiotem emitującym Kod jest spółka pod firmą Go Group Sp. z o.o. z siedziba
przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 000037377,
posługująca się numerem NIP 5272644398, zwana dalej „Go Group''.
7. Kody są znakami legitymacyjnym uprawniającymi posiadacza Kodu do aktywacji
aplikacji GoOut Restaurants dostępnej w ofercie Go Group prezentowanej na
stronie www.go-out.com.pl
8. Każdy Kod zawiera kod alfanumeryczny, który po wpisaniu w dedykowane miejsce
w aplikacji aktywuje ją na okres od chwili aktywacji do 13 lutego 2017 roku.
9. Wartość Kodu ustalano na kwotę: 49 PLN (czterdzieści dziewięć) złotych.
10. Kody dystrybuowane będą przez Organizatora.
11. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
12. Kod zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji w sklepie
Frisco.pl adres mail w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
13. Kody mogą być realizowane przez każdą osobę, która jest posiadaczem Kodu.
14. Kody mogą być zrealizowane wyłącznie w aplikacji GoOut Restaurants.

15. Termin ważności Kodu ustala się na dzień 13.02.2107. Termin ważności Kodu
oznacza dzień, do którego musi nastąpić aktywacja kodu w aplikacji GoOut
Restautants. Po upływie daty ważności Kod nie może być realizowany.
16. Kodów nie można łączyć.
17. Kody nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez Go Group.
18. Kody nie mogą być zamienione na gotówkę.
19. Po wykorzystaniu darmowego okresu aktywacyjnego, uczestnik promocji może
dokupić, na stronie www.go-out.com.pl, na zasadach określonych w Regulaminie
Sklepu Go-Out.com.pl, aktywację na kolejne okresy miesięczne (30 dni od aktywacji
kolejnego kodu za kwotę 49 złotych) lub na okres do końca roku 2017 (za cenę 199
złotych pomniejszaną proporcjonalnie o ilość minionych miesięcy roku).
20. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Kodów uczestnik
promocji może zgłaszać na adres: Go Group Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, 01-217
Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej go@go-out.com.pl
21. Uczestnik promocji, przy realizacji Kodów, wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby
marketingowe Go Group.
22. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.go-group.pl/regulamin-kuponyfrisco-akcja-styczen-luty2017

