Regulamin sprzedaży piwa Grolsch i Pilsner Urquell.
Niniejszy Regulamin ("Regulamin") określa warunki sprzedaży piwa prowadzonej przez DP Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 19, lok. 508, Warszawa 00 – 195.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 1.
Postanowienia ogólne
Sprzedaż detaliczną piwa, zwaną dalej Sprzedażą prowadzi DP Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 19, lok. 508, Warszawa 00 – 195, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359582, NIP 5242712882, Regon
142473501, o kapitale zakładowym w wysokości 15.861.869,00 zł, w całości wpłaconym, zwana
dalej „DP”. DP prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez sieć pizzerii pod marką Domino’s Pizza.
Sprzedaż odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej
"Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z Ustawą o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późn.
zmianami.
Sprzedaż trwa od dnia 1 maja 2012 r. do wyczerpania zapasów.
Sprzedaż prowadzona jest w wybranych przez DP pizzeriach, a które posiadają zezwolenie na
sprzedaż detaliczną piwa.
Sprzedaż na postawie Regulaminu stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest pizzeria, która realizuje dane zamówienie złożone w
jednym z trybów wskazanych w §2 ust. 2 poniżej.
§ 2.
Warunki i zasady Sprzedaży
Sprzedaż przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które nie znajdują się w
stanie nietrzeźwości, nabywających produkty, o których mowa w § 2 ust.4, działających jako
konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych.
W zależności od sposobu i trybu zamówienia weryfikacja pełnoletności nastąpi w następujący
sposób:
a) osoby zamawiające za pomocą systemu sprzedaży on-line zostaną zapytane o wiek podczas
telefonu zwrotnego wykonanego przez przyjmującego zamówienie i mogą zostać
poproszone o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość podczas
odbioru. Rozmowy telefoniczne są nagrywane;
b) osoby zamawiające telefonicznie z opcją dostawy zostaną zapytane o wiek przez
przyjmującego zamówienie i mogą zostać poproszone o wylegitymowanie się dokumentem
potwierdzającym tożsamość podczas odbioru. Rozmowy telefoniczne są nagrywane;
c) osoby zamawiające telefonicznie z opcją odbioru osobistego zostaną zapytane o wiek przez
przyjmującego zamówienie i mogą zostać poproszone o wylegitymowanie się dokumentem
potwierdzającym tożsamość podczas odbioru. Rozmowy telefoniczne są nagrywane;
d) osoby kupujące w pizzerii zostaną zapytane o wiek przez przyjmującego zamówienie i
poproszone o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Dostawcy i przyjmujący zamówienia w pizzeriach mają prawo żądać od osoby odbierającej
zamówienie zawierające wyroby alkoholowe okazania dowodu osobistego potwierdzającego jej
pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią, odmowy
okazania dowodu osobistego lub jeżeli osoba odbierająca zamówienia znajduje się w stanie
nietrzeźwości, Dostawca zobowiązany jest do niewydawania wyrobu alkoholowego.
Piwo Pilsner Urquell sprzedawane jest w cenie 6,90 PLN za puszkę o pojemności 0,5l.
Piwo Grolsch sprzedawane jest:
a. w cenie 6,90 PLN za puszkę o pojemności 0,5l,
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b. w cenie 9,90 PLN za dwie puszki o pojemności 0,5l każda, lecz nie więcej niż 6 puszek piwa
łącznie, z tym zastrzeżeniem, iż kupujący zobowiązany jest do jednoczesnego zakupu
dowolnej pizzy sprzedawanej przez DP, z wyjątkiem:
- Pizzy Apetitki,
- Pizzy Apetitki z szynką,
- Pizzy będącej w zestawie dla dzieci.
W przypadkach, o których mowa w §2 ust. 2 pkt a) i b) DP nie realizuje zamówień z opcją
dostawy obejmujących tylko piwo, a przy zamówieniu 1 (jednej) pizzy kupujący może zamówić
nie więcej niż 6 (sześć) piw niezależnie od marki lub ceny piwa.
§ 3.
Postanowienia reklamacyjne.
Każdy kupujący ma prawo złożenia reklamacji na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru na adres:
DP Polska S.A. ul. Słomińskiego 19, lok. 508, 00 – 195 Warszawa, najpóźniej w terminie 14 dni
od ogłoszonego na stronie www.dominospizza.pl dnia zakończenia Sprzedaży.
Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, przez
komisję powołaną przez DP.
Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania składającego
reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie
będą rozpatrywane.
Decyzja komisji kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od postępowania
reklamacyjnego kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem
powszechnym.
§ 4.
Postanowienia końcowe.
Regulamin jest dostępny w siedzibie DP oraz na www.dominospizza.pl w okresie prowadzenia
Sprzedaży.
Zamówienie przez kupującego piwa oznacza akceptację zasad Sprzedaży zawartych w
Regulaminie.
We wszystkich sprawach dotyczących Sprzedaży, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
DP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek
sposób naruszać praw już nabytych przez kupującego. Zmieniony Regulamin będzie dostępny od
momentu zmiany na stronie www.dominospizza.pl.

Zarząd DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

