REGULAMIN
PROGRAMU RABATOWEGO RESTAURACJI BELCANTO
1. Klientom restauracji Belcanto, którzy zatrudnieni są na terenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum”
w Katowicach, bądź wykonują na wskazanym terenie stale czynności zawodowe na innej podstawie
prawnej, może zostać wydana karta rabatowa uprawniająca do skorzystania z programu rabatowego na zasadach ustalonych niniejszym regulaminem.
2. Karty rabatowe mogą być wydane także innym osobom niż wskazane w ust. 1, przy czym w stosunku
do takich kart rabatowych nie mają zastosowania zapisy punktu 3 zdanie trzecie, punktu 6 oraz
punktu 13.
3. Karty rabatowe wydaje i ewidencjonuje Manager Restauracji. Wydanie karty może nastąpić na
polecenie Zarządu Spółki, bądź według uznania Managera Restauracji - z własnej inicjatywy lub na
wniosek Klienta. Euro-Centrum zastrzega sobie możliwość weryfikacji przesłanek wskazanych
w pkt1.
4. Z karty rabatowej może korzystać wyłącznie osoba, której karta została wydana.
5. Karty rabatowe stanowią nośnik informacji, na którym zapisywane są punkty rabatowe - zgodnie z
zasadami wskazanymi w pkt 7 i 8. Rejestracja punktów rabatowych następuje po dokonaniu
transakcji zakupu produktów Restauracji i pod warunkiem okazania karty rabatowej pracownikowi
Restauracji.
6. Karta rabatowa uprawnia Klienta do zakupu produktów oferowanych przez Restaurację zgodnie z
Cennikiem dedykowanym Parkowi Przemysłowemu, w miejsce cen ustalonych standardowym
cennikiem.
7. Za każdy 1,- zł (jeden złoty) wydany przez Klienta, otrzymuje on 1 (jeden) punkt rabatowy.
Wartością zakupu, od której obliczana jest ilość przydzielonych za daną płatność punktów
rabatowych, jest rzeczywista kwota płatności. Przy obliczaniu ilości punktów rabatowych wartość
zakupu nie podlega zaokrągleniu, a punkty rabatowe przyznawane są jedynie za pełną ilość wydanych
złotych.

8. Za każde 100 (sto) punktów rabatowych, Klientowi przysługuje uprawnienie do otrzymania rabatu
przy zakupie produktów Restauracji - w wysokości 1,- zł (jednego złotego) - z zastrzeżeniem zdania
kolejnego. Rabat o którym mowa w zdaniu poprzednim przyznawany jest wyłącznie w formie
wydania zamówionego dania w całości w zamian za punkty rabatowe. Dla skorzystania z rabatu,
Klient musi posiadać na karcie rabatowej ilość punktów odpowiadającą cenie zamówionego dania,
oraz poinformować pracownika Restauracji o zamierzonej formie płatności (punkty rabatowe) przed
dokonaniem zamówienia.
9. Przy każdorazowej wizycie w Restauracji, posiadaczowi karty przysługuje uprawnienie do uzyskania
informacji o wysokości punktów rabatowych zapisanych na karcie.
10. W przypadku zamówienia przez Klienta usługi gastronomicznej lub cateringowej o wartości
przekraczającej 1.000,- zł, Klient otrzymuje ilość punktów rabatowych obliczoną według
następującego wzoru: 5% wynagrodzenia brutto Restauracji za zamówioną usługę x 100.
11. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności okazanej pracownikom Restauracji karty,
bądź wątpliwości co do ingerencji osób trzecich w zapis dokonywany na karcie, posiadacz karty
zobowiązany jest do jej zdeponowania u pracowników Restauracji oraz wskazania danych
kontaktowych. Karta wydana zostanie niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych czynności
sprawdzających.
12. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie kart rabatowych
- uprawnienie do uzyskania rabatu przysługuje wyłącznie posiadaczowi w pełni sprawnej karty.
Duplikat karty może zostać wydany za opłatą 50,- zł - po okazaniu kopii wniosku o wydanie karty.
W przypadku braku okazania kopii wniosku o wydanie karty, duplikat karty nie zostanie wydany,
a zgromadzone karty rabatowe zostają anulowane.
13. Wniosek o wydanie karty rabatowej musi być opatrzony pieczęcią firmy posiadającej siedzibę na
terenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103. Wydanie karty
rabatowej bez opatrzenia wniosku pieczęcią możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez
Managera Restauracji bądź Zarząd Euro-Centrum informacji o spełnianiu przez wnioskodawcę
przesłanek z punktu 1.

