
Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą 

„WAKACYJNE CZWARTKI” 

   

§1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 

1) Akcja Promocyjna prowadzona jest pod nazwą „WAKACYJNE CZWARTKI” (dalej jako „Promocja”). 

2) Organizatorem Promocji jest agencja Qra Production Monika Ledóchowska,  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 48/104, 00-872 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7231395901, REGON: 141665084 działająca na zlecenie 

KLP Investment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 476355, NIP: 7010396173, kapitał 

zakładowy 5.000 złotych (dalej „Zleceniodawca”). 

3) Promocja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego Atrium Reduta położonego w Warszawie 

przy al. Jerozolimskie 148, kod pocztowy 02-326 Warszawa (dalej „Centrum”) w następujących lokalach 

SUBWAY, Ichiban Sushi, Grycan, SALAD STORY, CINEMA 3D. 

4) Promocja odbędzie się w dniach w każdy czwartek lipca oraz sierpnia to jest w dniach: 11.07.2019 r., 

18.07.2019 r., 25.07.2019 r., 01.08.2019 r., 08.08.2019 r., 22.08.2019 r., 29.08.2019 r. z wyłączeniem 

15.08.2019 r. w godzinach 8:30 – 15.00. 

5) Każdy kto: 

-w dniu 11.07.2019 r. w barze SUBWAY znajdującym  się na terenie Centrum Handlowego Atrium Reduta 

w Warszawie zakupi dowolną kanapkę otrzyma średnią kawę za cenę 2 zł (dwa złote), natomiast 

członkowie programu Reduta Friends otrzymają kawę gratis. Promocja nie dotyczy kaw smakowych; 

-w dniu 18 lipca 2019 r. i 22.08.2019 r. w restauracji Ichiban Sushi przy zamówieniu lunchu otrzyma 

dodatkowo ,,Futomak szefa kuchni’’ gratis. Członkowie programu Reduta Friends dodatkowo otrzymają 

herbatę gratis. 

-w dniu 25.07.2019 r. i 08.08.2019 r. zakupi w dowolnym punkcie gastronomicznym znajdującym się na 

terenie Centrum Handlowego Atrium Reduta w Warszawie lunch otrzyma kupon na 2 kulki lodów (liczba 

kuponów jest ograniczona i wynosi 50 szt na jeden dzień) w kawiarni Grycan. Członkowie programu 

Reduta Friends po okazaniu karty w punkcie Grycan, dodatkowo otrzymają gratis kawę (z wyłączeniem 

kaw smakowych) 

-w dniu 01.08.2019 r. w restauracji SALAD STORY znajdującej się na terenie Centrum Handlowego 

Atrium Reduta w Warszawie zakupi sałatkę otrzyma drugą taką samą sałatkę gratis. Członkowie 

programu Reduta Friends przy zakupie sałatki otrzymają dodatkowo zupę gratis. Oferta ważna dla 

pierwszych 30 osób. 

-w dniu 29.08.2019 r. zrobi na terenie Centrum Handlowego Atrium Reduta w Warszawie zakupy za 

minimum 100 zł (z wyłączeniem hipermarketu Carrefour)- a następnie zgłosi się do Infopunktu Galerii i 

przedstawi paragon fiskalny na kwotę minimum 100 zł otrzyma bilet do kina dla dwóch osób. Oferta 

ważna dla pierwszych 40 osób. 

 

6) Uzupełniającą informację dotyczącą niniejszej Promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, tj. tabela przedstawiająca datę, miejsce i warunki realizacji Promocji. 
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7) Promocja będzie realizowana po spełnieniu warunków zawartych w pkt. 5 Regulaminu na życzenie 

uczestnika Promocji lub za jego zgodą. 

8) Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§2 REKLAMACJE 

1) Reklamacje dotyczące przebiegu  Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi w czasie trwania Promocji 

i w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA PRODUCTION, 

ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „WAKACYJNE CZWARTKI”. 

2) Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności 

stanowiących podstawę reklamacji. 

3) Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Promocji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zgłoszenia reklamacyjnego, w sposób jaki dokonali zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1)  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji. 

2) Regulamin niniejszej Promocji będzie dostępny w lokalach, w których Promocja będzie realizowana, w 

siedzibie Organizatora oraz Administarcji Centrum. 

3) Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z  Regulaminem i zaakceptowanie jego 

warunków. 

4) Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

5) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

  



Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą 

„WAKACYJNE CZWARTKI” 

 
Załącznik nr 1 

 

Wakacyjne czwartki 
  
W każdy letni czwartek* w Atrium Reduta czekamy na Ciebie z gorącymi ofertami specjalnymi. 
Odwiedź nas i skorzystaj z unikalnych, wakacyjnych promocji: 
  

11.lipca SUBWAY 

Do dowolnej kanapki 
średnia kawa (oprócz 

kawy smakowej) za 2 zł 
(dla członków programu 
Reduta Friends gratis)  

18.lipca Ichiban Sushi 

Przy zamówieniu lunchu 
„Futomak szefa kuchni” 

gratis. Dla członków 
programu Reduta 

Friends dodatkowo 
herbata gratis. 

 

25.lipca Grycan 

Zjedz lunch w dowolnym 
punkcie 

gastronomicznym w 
Atrium Reduta i odbierz 

kupon na 2 kulki lodów w 
kawiarni Grycan. Dla 
członków programu 

Reduta Friends 
dodatkowo kawa gratis.  

01.sierpnia SALAD STORY 

Kup sałatkę i odbierz 
drugą taką samą gratis*. 
Dla członków programu 

Reduta Friends przy 
zakupie sałatki - zupa 

gratis* 
*Oferta ważna dla 

pierwszych 30 osób 

08.sierpnia Grycan 

Zjedz lunch w dowolnym 
punkcie 

gastronomicznym w 
Atrium Reduta i odbierz 

kupon na 2 kulki lodów w 
kawiarni Grycan. Dla 
członków programu 

Reduta Friends 
dodatkowo kawa gratis.  
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22.sierpnia Ichiban Sushi 

Przy zamówieniu lunchu 
„Futomak szefa kuchni” 

gratis. Dla członków 
programu Reduta 

Friends dodatkowo 
herbata gratis.  

29.sierpnia CINEMA 3D 

Zrób zakupy za minimum 
100zł (nie dotyczy 

hipermarketu Carrefour), 
zgłoś się do Infopunktu i 
odbierz bilet do kina dla 

dwóch osób* 
*Oferta ważna dla 

pierwszych 40 osób 

  
*Z wyłączeniem 15.08.2019. 

 


