Zasady korzystania z abonamentu obiadowego:

1. Oferta abonamentu obiadowego jest dostępna w Restauracji Fabryczna przy ul. Fabrycznej 10
we Wrocławiu począwszy od dnia 1 lipca 2018, w dni robocze za wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 12:00 do 16:00.
2. Aby kupić abonament obiadowy, należy zgłosić się do obsługi Restauracji Fabryczna i dokonać
płatności z góry za wybrany tydzień (od poniedziałku do piątku – abonament tygodniowy) lub
za wybrany miesiąc (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca – abonament miesięczny).
3. Dokumentem potwierdzającym zakup abonamentu jest karta abonamentowa wydawana przez
Restaurację Fabryczna.
4. Karta jest wydawana na okaziciela.
5. Okaziciel karty abonamentowej ma prawo do odbioru jednego obiadu abonamentowego
w dniu, na który ma wykupiony abonament.
6. Nie wykorzystany abonament obiadowy nie podlega zwrotowi w ekwiwalencie pieniężnym.
Można natomiast odstąpić wykupiony przez siebie obiad abonamentowy innej osobie.
7. Wartość abonamentu miesięcznego ustala się mnożąc ilość dni abonamentowych w danym
miesiącu przez cenę jednego obiadu w abonamencie miesięcznym.
8. Wartość abonamentu tygodniowego ustala się mnożąc ilość dni abonamentowych w danym
tygodniu przez cenę 1 obiadu w abonamencie tygodniowym
9. Na dzień 2 lipca 2019 cena jednego obiadu abonamentowego wynosi:
o w abonamencie miesięcznym: 15 zł
o w abonamencie tygodniowym: 17 zł
Podane ceny są cenami brutto.
10. Obiad abonamentowy składa się z:
o zupy dnia (do wyboru z bieżącej oferty),
o drugiego dania (zgodnie z menu abonamentowym na dany dzień),
o kompotu.
11. Danie abonamentowe mięsne można wymienić na jarskie, dostępne w ramach bieżącej oferty
dnia.
12. Obiad może być wydany na wynos. Wówczas osoba odbierająca obiad dostarczy własny
pojemnik (termos, menażkę) lub ponosi koszt opakowania, który na dzień 2.07.2018 wynosi
0,50 zł / szt.
13. W Restauracji DOZAMEL w godzinach wydawania obiadów abonamentowych jeden stolik jest
zawsze zarezerwowany dla spożywających obiad abonamentowy. Dostępność pozostałych
stolików - w zależności od ilości Gości Restauracji.
14. Zakup abonamentu obiadowego oznacza akceptację niniejszych zasad.
15. Zakup abonamentu obiadowego uważa się za umowę cywilną i w sprawach nieuregulowanych
obowiązywać będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

