
 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH 

 
1. Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych wystawianych  

przez Restaurację „Świętoszek” („Restauracja”). 
2. Bon podarunkowy upoważnia do jednorazowego wykorzystania kwoty na jaką został          

wystawiony, na poczet wynagrodzenia za realizację usługi gastronomicznej, oferowanej         
przez Restaurację w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6/8, zgodnie  
z aktualnym cennikiem Restauracji. 

3. Restauracja wystawia dwa rodzaje bonów podarunkowych: 
a) 100 zł – uprawniający do zapłaty wynagrodzenia, odpowiadającego wartości         

nominalnej bonu, za usługę gastronomiczną obejmującą wyłącznie posiłki, 
b) 500 zł – uprawniający do zapłaty wynagrodzenia, odpowiadającego wartości         

nominalnej bonu, za usługę gastronomiczną obejmującą posiłki i napoje. 
4. Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w lokalu Restauracji, po uprzednim           

dokonaniu rezerwacji osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:          
kontakt@swietoszek.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 730 013 312. 

5. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. 
6. Bon podarunkowy jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. 
7. Restauracja przyjmuje do realizacji wyłącznie bony podarunkowe wydane przez         

Restaurację, nieuszkodzone, niezniszczone, posiadające wszystkie zabezpieczenia      
chroniące przed podrobieniem. 

8. Realizujący bon podarunkowy w lokalu Restauracji, zobowiązany jest do zapłaty różnicy           
ceny gotówką lub kartą płatniczą wówczas, gdy wartość zamówienia przewyższa wartość           
nominalną bonu podarunkowego.  

9. Niewykorzystana kwota z bonu podarunkowego nie podlega zwrotowi. 
10. Restauracja zastrzega sobie prawo odmowy realizacji bonu podarunkowego w razie: 

a) uprzedniego wykorzystania bonu podarunkowego, 
b) upływu terminu ważności bonu podarunkowego, 
c) braku technicznej możliwości realizacji bonu podarunkowego z przyczyn        

niezależnych od Restauracji, 
d) uzasadnionego podejrzenia, że bon podarunkowy został podrobiony lub przerobiony, 
e) w innych przypadkach niezawinionych przez Restaurację. 

11. Potwierdzeniem zakupu bonu podarunkowego jest paragon fiskalny. 
12. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie bonu podarunkowego. 
13. Reklamacje związane z realizacją bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez         

Restaurację niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty złożenia reklamacji. 
14. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail:         

kontakt@swietoszek.pl lub listownie na adres lokalu Restauracji. 
15. Przyjęcie bonu podarunkowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego           

Regulaminu, akceptacją jego treści oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego          
zapisów. 

16. Wydanie bonu podarunkowego przez Restaurację jest opodatkowane podatkiem VAT,         
zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług.  

17. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.swietoszek.pl/ oraz w         
lokalu Restauracji. 

18. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
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