Regulamin rezerwacji grupowej
(organizacji kolacji dla grup od 12 osób)
Koneser Grill

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt w celu dokonania rezerwacji, a
następnie potwierdzenie jej poprzez dokonanie płatności na platformie sklep.fermentgroup.pl
najpóźniej na 48 godzin przed planowaną kolacją.
1. W ramach oferty zapewniamy:
• menu podane w formie set, dostępne według ustaleń
• serwis kelnerski i sommelierski
• menu w wersji polskiej i angielskiej
2. Dodatkowe koszta:
• napoje bezalkoholowe (woda mineralna gazowana i niegazowana, soft drinks,
kawa/herbata)
• wino i inne alkohole oraz wszystkie napoje spoza oferty, które do rachunku będą̨
doliczone oddzielnie wg spożycia
• do ostatecznego rachunku doliczamy serwis w wysokości 12,5%
3. Warunki płatności:
Prosimy o dokonanie przedpłaty przez serwis sklep.fermentgroup.pl w kwocie pokrywającej
50% całkowitych kosztów oferty najpóźniej na 48 godzin przed planowaną uroczystością̨ .
Dokonanie płatności jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji. Resztę płatności można
dokonać na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.
4. Warunki anulacji:
W przypadku nie potwierdzenia rezerwacji lub nie dokonania przedpłaty w wymaganym
terminie rezerwacja zostanie anulowana.
W przypadku anulacji uprzednio złożonego zamówienia na 24 godziny przed planowaną
uroczystością̨ lub później będziemy zmuszeni obciążyć Państwa kosztami w wysokości
100% wartości uprzednio przez Państwa zamówionej, a przez Restaurację przygotowanej
oferty.
W przypadku zmniejszenia liczby gości na 24 godziny przed planowanym spotkaniem lub
później będziemy zmuszeni obciążyć Państwa kosztami w wysokości 100% wartości
uprzednio przez Państwa zamówionej, a przez Restaurację przygotowanej oferty.
5. Oświadczenie:
Korespondencja wymieniana przez strony za pomocą̨ Internetu, traktowana jest jako
dokument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nie dotyczy to umów zawieranych przez
strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowo-podatkowymi Zleceniobiorca, czyli
restauracja Koneser Grill wystawi fakturę na wszystkie koszty anulacji w oparciu o
uzgodnione w niniejszej umowie stawki i aktualnie obowiązujący podatek VAT.
6. Dane firmy:
Nazwa: Koneser Grill Sp. z o.o. Adres: ul. Ząbkowska 29 / B 008, 03-736 Warszawa NIP:
7010735161 Regon: 368523030 1. Bank: mBank Rachunek bankowy: 81 1140 2062 0000
3289 7900 1001
sklep.fermentgroup.pl

