C E N N I K (aktualny od 1 II 2013r.)
W każdym abonamencie opłata pobierana jest za przygotowanie posiłku do wydania
- niezależnie od tego czy i w jaki sposób posiłek zostanie odebrany

CENA promocyjna dla DZIECI
abonament PROMOCYJNY „promo 1” :
sama zupa
dopłata za samo II danie
pełny obiad
CENA promocyjna dla PRACOWNIKÓW i RODZICÓW
abonament PROMOCYJNY „promo 2” :
pełny obiad

3,00 zł
6,20 zł
7,50 zł

8,30 zł

CENA promocyjna za TRZY PEŁNE ABONAMENTY
abonament PROMOCYJNY „ŻYWIENIE RODZINNE” :
3 x obiad suma cen – 5%
CENA podstawowa dla WSZYSTKICH
niespełniających warunków promocji,
abonament „standard” :
sama zupa
pełny obiad

3,00 zł
9,20 zł

CENA za posiłek JEDNORAZOWY
jak w abonamencie „standard” - ilość posiłków ograniczona !!

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA :
•

•
•
•

•

•

„Posiłek abonamentowy” to sama zupa lub pełny dwudaniowy obiad zamówione w
abonamencie miesięcznym obejmującym nie mniej niż 50% dni szkolnych w danym
miesiącu (cena nie jest zależna od terminu/sposobu płatności).
„Posiłek abonamentowy promocyjny” to posiłek abonamentowy którego cena przy
spełnieniu warunków „promocji” zostaje obniżona z podstawowej do promocyjnej.
„Posiłek jednorazowy” to posiłek zamawiany i płacony w dniu konsumpcji.
„Promocja” („abonament promocyjny”) to oferta skierowana wyłącznie do osób
wnoszących indywidualne opłaty („płatność własna”), polega na innej dla każdej z grup
klientów obniżce podstawowej ceny obiadu abonamentowego („abonament standard”).
„Warunkiem promocji” jest zamówienie minimum 85% oferowanych w danym miesiącu
posiłków, oraz „płatność własna” dokonana „z góry” do 10 dnia danego miesiąca, lub w
innym indywidualnie ustalonym terminie. Ceny promocyjne 7,50 i 8,30 za posiłek
abonamentowy skierowane są wyłącznie dla osób spełniających powyższe warunki niedotrzymanie indywidualnie ustalanego terminu płatności skutkować będzie
automatycznym naliczeniem za każdy przygotowany (zamówiony) posiłek (w danym
miesiącu) podstawowej ceny obiadu abonamentowego tj.: 9,20 zł .(w tym przypadku także gdy w zamówieniu wybrano abonament promocyjny)
„Właściwe zgłaszanie nieobecności na obiedzie” - aby pobrana należność za
zamówiony lecz z powodu nieobecności nieskonsumowany posiłek mogła być odliczona
w kolejnym miesiącu – zgłoszenie nieobecności musi być zrobione najpóźniej do 15:00
dnia poprzedzającego nieobecność poprzez e-mail : kuchniasp7@o2.pl , telefonicznie
534 432 534 (także SMS), lub osobiście w biurze stołówki.

Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego !!
(Pełna kalkulacja cen posiłków dostępna jest na tablicy informacyjnej przed stołówką)

