Regulamin Karty AUGUSTUS VIP
Karta Złota
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Kart AUGUSTUS
VIP - Kart.
Wystawcą i właścicielem Kart AUGUSTUS VIP jest WarsawApartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o, (prowadząca Restaurację
Augustus), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Augustówka 9 wpisana
do Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego , pod numerem KRS, 0000034062, NIP 521 31 29 654,
kapitał zakładowy 50000 zł, opłacony w całości
- Wystawca.
Restauracja
Augustus
przy ul. Augustówka 9

–

położona

w

Warszawie,

Punkty dystrybucji produktów Restauracji Augustus (aktualna,
pełna
lista
wszystkich
punktów
dostępna
jest
na www.augustus.pl):
 Warsaw – Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o., Apartamenty
Wilanów, Warszawa, ul. Bruzdowa 96,
 Warsaw Apartments Magnolie Sp. z o.o., Apartamenty Magnolie,
Warszawa, ul. Ryżowa 36,
 Sklep internetowy – www.augustus.pl
 Inne punkty uprawnione punkty dystrybucji oznaczone logo
Restauracji Augustus.
Użytkownikiem Karty może być każda Osoba fizyczna,
która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i spełnia warunki niniejszego Regulaminu - Użytkownik.
Karta AUGUSTUS VIP
Warunkiem otrzymania Karty AUGUSTUS VIP jest wypełnienie
Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego w punktach dystrybucji
produktów Restauracji Augustus, wraz ze zgodą na otrzymywanie
newsletter`a oraz przetwarzanie danych osobowych.
Kartę Platynową otrzyma każdy Użytkownik Karty Złotej,
który w okresie dwóch lat od założenia Złotej Karty VIP zakupi
produktów i usług na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00zł.
Każda Karta posiada indywidualny numer powiązany z danymi
Użytkownika, udostępnionymi w Formularzu Zgłoszeniowym.
Wypełniony formularz musi być czytelny, kompletny, zgodny
z prawdą i oddany pracownikowi Wystawcy. Wystawca zastrzega
sobie prawo do odmowy akceptacji formularza w uzasadnionych
przypadkach np. brak podpisu, brak zgody na przetwarzanie danych,
niekompletne dane.
Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna jest bezterminowo.
Karta jest Kartą osobistą i nie powinna być użyczana osobom
trzecim. Pracownik Wystawcy może zażądać dokumentu
potwierdzającego tożsamość Użytkownika. Pracownik Wystawcy
ma prawo odmówić honorowania Karty, jeżeli jest ona uszkodzona
lub zniszczona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
Przywileje Użytkownika Złotej Karty AUGUSTUS VIP
1. Użytkownik Złotej Karty AUGUSTUS VIP ma prawo, wraz
ze swoimi gośćmi, nie więcej niż 5 gości, do bezpłatnej degustacji,
jeden raz w tygodniu, przez okres 30 dni, począwszy od dnia
ogłoszenia degustacji. Dotyczy to każdej potrawy, której degustację
ogłoszono w danym miesiącu. Degustacja możliwa jest
po dokonaniu rezerwacji terminu w Restauracji Augustus.
2. Użytkownik Złotej Karty AUGUSTUS VIP otrzymuje 10% rabat
od ceny dań z menu Restauracji Augustus oraz od cen asortymentu
dostępnego w punktach dystrybucji produktów Restauracji Augustus,
dla siebie i swoich gości, z którymi razem przybył.
3. Użytkownik Karty może zyskać dodatkowe przywileje powiązane
z prawem do udziału w specjalnych promocjach i wydarzeniach,
które przeznaczone są wyłącznie dla osób wybranych przez
Wystawcę.
Informacje dotyczące degustacji, promocji przesyłane mogą być
drogą pocztową, drogą elektroniczną, bądź też udzielane
telefonicznie lub osobiście przez pracowników Wystawcy.
Przywileje związane z posiadaniem Karty są realizowane
na podstawie ważnej Karty, przedstawionej pracownikowi Wystawcy

nie później niż przed zamknięciem rachunku lub poprzez wpisanie
numeru Karty przy realizacji zakupu w sklepie internetowym.
Rabaty nie łączą się z innymi rabatami, promocjami i ofertami
specjalnymi.
Rabaty nie dotyczą napojów i alkoholu.
Rabat wynikający z posiadania Karty nie
na ekwiwalent pieniężny w części, ani w całości.

jest

wymienny

Dane osobowe
Wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik
przekazuje swoje dane osobowe i wyraża zgodę dobrowolnie na ich
przetwarzanie przez administratora danych Warsaw-Apartments
Sadyba Wilanów Sp. z o.o, (prowadząca Restaurację Augustus),
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Augustówka 9 oraz podmioty
współpracujące z Wystawcą (w tym punkty dystrybucji produktów
Restauracji Augustus), w celach marketingowych i handlowych
w szczególności
w celu realizacji przywilejów Użytkownika
wynikających z korzystania z Kart AUGUSTUS VIP
Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.
Użytkownik ma prawo wglądu, sprawdzania i aktualizowania danych
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w tym celu należy
skontaktować się z Wystawcą pod adresem augustus@augustus.pl
Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych zawartych
w Formularzu Zgłoszeniowym, w przypadku braku informacji
o zmianach, Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
lub brak informacji o aktualnych wydarzeniach, promocjach,
przeznaczonych dla Użytkownika Karty.
Postanowienia końcowe
Wystawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji
lub zakończenia realizacji przywilejów wynikających z posiadania
Karty w każdej chwili. Wystawca zamieści taką informację
na www.augustus.pl
Użytkownik może zrezygnować z posiadania Karty AUGUSTUS VIP.
Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Rezygnacja obowiązuje od chwili złożenia pisma
u Wystawcy. Potwierdzenie rezygnacji zostanie wysłane drogą
elektroniczną na adres email podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
Wystawca ma prawo unieważnienia Karty w przypadku jeżeli:
 Użytkownik anulował zgodę na przetwarzanie danych
osobowych,
 Użytkownik
podał nieprawdziwe dane w Formularzu
Zgłoszeniowym,
 Użytkownik nie przestrzega Regulaminu Karty AUGUSTUS VIP.
Karty AUGUSTUS VIP nie mogą być przedmiotem obrotu
handlowego.
Wystawca jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku
ewentualnych
konsekwencji,
które
mogą
wyniknąć
z nieprawidłowości w działaniu Kart.
Strony dołożą wszelkich starań, aby spory związane z użytkowaniem
Kart AUGUSTUS VIP były rozstrzygane polubownie.
Regulamin Kart AUGUSTUS VIP obowiązuje od 01 stycznia 2017r.
Wystawca zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu.
Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Wystawcy
oraz na www.augustus.pl

Restauracja Augustus
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 9

www.augustus.pl
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