
Regulamin oferty w Aplikacji KebApp dla 
niezarejestrowanych użytkowników 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kuponów rabatowych 
dostępnej dla niezarejestrowanych użytkowników Aplikacji 
mobilnej Berlin Doner Kebap - KebApp. Organizatorem akcji 
jest MORE Sławomir Rogowski z siedzibą w Mierzynie 
(72-006), przy ulicy Mierzyńskiej 17-18, NIP 855-144-82-26, 
REGON 811695069.  

2. Aplikacja działa tylko przy włączonym połączeniu 
internetowym. Żadna Restauracja Sieci Berlin Döner Kebap 
nie ponosi odpowiedzialności za brak połączenia smartfonu 
użytkownika z siecią internetową, co za tym idzie - brakiem 
możliwości skorzystania z ofert rabatowych.  

3. Kupony rabatowe obowiązują we wszystkich restauracjach 
Berlin Döner Kebap w Polsce z wyłączeniem restauracji 
oznaczonych na stronie www.berlindonerkebap.com/
restauracje/wszystkie/ jako restauracje sezonowe/ 
nadmorskie.  

4. Z kuponów rabatowych mogą korzystać niezarejestrowani 
użytkownicy, którzy pobrali aplikacje na swoje smartfony.  

5. Kupony rabatowe obowiązują na określony (przez firmę 
MORE Sławomir Rogowski) czas.  
  

6. Możliwość skorzystania z kuponów rabatowych uzależniona 
jest ponadto od oferty produktowej dostępnej w danej 
restauracji.  

7. Skorzystanie z kuponów rabatowych wymaga aktywowania 
kuponu rabatowego i pokazania kasjerowi ekranu smartfona. 



Data oraz godzina wyświetlana na kuponie rabatowym muszą 
zgadzać się z aktualną datą i godziną.  

8. Kupony rabatowe nie są dostępne w usłudze Berlin Döner 
Kebap Dostawy. Kupony rabatowe obowiązują tylko na 
miejscu w restauracji.  

9. O ile kupon rabatowy nie wskazuje inaczej, z kuponu 
rabatowego można skorzystać więcej niż jeden raz. 
Skorzystanie z kuponu rabatowego wiąże się z ponownym 
wykonaniem czynności z punktu 7.  

10. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami.  

11. W ramach jednej transakcji można skorzystać maksymalnie z 
trzech kuponów rabatowych (tych samych bądź różnych 
kuponów rabatowych). 


12. Kupny dotyczą dań w standardowej porcji mięsa. 

13. Regulamin obowiązuje od 13.02.2018 roku.  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10. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami.  

11. Kupon rabatowy 20% rabatu otrzymuje użytkownik 
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