
VOUCHER ALFUEGO 

ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA 

PRINCIPLES OF PURCHASING AND USE 

 

1. Voucher należy wcześniej zamówić telefonicznie lub mailem.  

Voucher must be ordered in advance by phone or e-mail and 

 

2. Voucher wystawiany jest na okaziciela, może być również wystawiony imienny dla konkretnej  

osoby. 

Voucher is issued as a bearer, can also be registered personalized for a specific person.  

 

3. Voucher uprawnia do zamawiania rzeczy podawanych w restauracji: jedzenie, 

i napoje, nie alkohol. 

Voucher entitles you to order items served at the restaurant: food, drinks, no alcohol.  

 

4. Należność za voucher można uregulować przelewem, kartą lub gotówką. Przy wpłacie  

gotówką osoba płacąca otrzymuje potwierdzenie wpłaty. 

The voucher can be paid via bank transfer, credit card or cash. When paying cash, the payer 

receives a payment confirmation. 

 

5. Voucher może być odebrany osobiście w Restauracji Al Fuego przy ul. Duchnicka 3w  

Warszawie lub po wcześniejszym uregulowaniu płatności wysłany pocztą na wskazany adres.  

Voucher can be self-picked up at Restaurant AlFuego, Duchnicka 3 street in Warsaw of after 

settlement payment we may sent the voucher by post at the address indicated.  

 

6. Fakturę wystawiamy po wykorzystaniu vouchera lub po upływie terminu ważności w sytuacji  

kiedy nie zostanie wykorzystany. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy zakupie  

vouchera. 

We issue the invoice after the voucher is used or after the expiry date when it is not used. You  

will need to report about invoice when you purchase a voucher. 

 



 

 

 

7. Termin ważności wynosi 3 miesiące, po upływie terminu traci ważność i nie ma możliwości 

przedłużenia go. 

The expiry date is 3 months, after the deadline it is not possible to extend it.  

 

8. Przed przybyciem do restauracji należy dokonać wcześniej rezerwacji miejsca. Warunkiem 

skorzystania z vouchera jest okazanie go przy wejściu do restauracji w oryginale.  

Before arriving to the restaurant you must reserve your seat in advance. The condition of using 

the voucher is to show it at the enterance of the restaurant in the original. 

 

9. Nie może być wymieniony na gotówkę, nie wydajemy reszty z niewykorzystanej kwoty. W  

sytuacji kiedy wysokość rachunku przekroczy wartość vouchera, osoba korzystająca z niego  

reguluje pozostałą należność na miejscu kartą lub gotówką. 

Can not be exchanged for cash, we do not spend the rest of the unused amount. If the  

account exceeds the value of the voucher, you must to pay the outstanding balance in the  

restaurant with a credit card or cash. 

 

10. Powyższe zasady obowiązują od dnia 2019-10-01. 

The rules apply from 2019-10-01.  

 

 

Restauracja Alfuego 

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa 

www.alfuego.pl 


