REGULAMIN PROMOCJI „Dzieci jedzą za darmo w niedziele”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z promocji
„Dzieci jedzą za darmo w niedziele”, uprawniającej do zakupu na miejscu na określonych w
Regulaminie zasadach, wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej
Restauracji („Promocja”).
II. ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), pl.
Grunwaldzki 25-27, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS
0000025220, kapitał zakładowy 649.750.000,00 PLN, NIP: 526-021-11-04, REGON: 011565564
(„Organizator”).
III. RESTAURACJE OBJĘTE PROMOCJĄ
Promocja organizowana jest we wszystkich, prowadzonych przez Organizatora restauracjach
Pizza Hut oraz Pizza Hut Express położonych na terenie Polski. („Restauracje”).
IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od 23 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku lub do odwołania.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez konieczności podania
przyczyny.
V. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja umożliwia odbiór jednego darmowego dania z Menu dziecięcego pod
warunkiem, że kwota zamówienia a la carte wynosi minimum 29 zł. Za każde kolejne wydane
29zł konsument upoważniony jest do odbioru kolejnego darmowego dania z Menu
dziecięcego.
2. Menu dziecięce różni się w zależności o typu restauracji:
•

•
•

W restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską do wyboru: mała pizza Hawajska na
cieście Pan lub San Francisco, mała pizza Margherita na cieście Pan lub San
Francisco, Zupa pomidorowa z makaronem, Spaghetti z sosem pomidorowym, Frytki z
pieca (w wybranych restauracjach).
W restauracjach Pizza Hut Express do wyboru: mała pizza Hawajska na w stylu San
Francisco, mała pizza Margherita na cieście w stylu San Francisco.
W restauracjach Pizza Hut bez obsługi kelnerskiej do wyboru: mała pizza Hawajska
na w stylu San Francisco, mała pizza Margherita na cieście w stylu San Francisco.

3. Oferta dotyczy konsumentów z dziećmi do 12 roku życia.
4. Dziecko musi być obecne. Nie ma ograniczenia ilości darmowych dań na jedno dziecko.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Restauracjach.
6. Promocja obowiązuje wyłącznie przy zamówieniu na miejscu w restauracji. Nie obowiązuje
w dostawie ani na wynos.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.pizzahut.pl, w siedzibie Organizatora
oraz w Restauracjach biorących udział w Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie pod
warunkiem, że zmiany takie nie wpłyną w znacznym stopniu na pogorszenie warunków
udziału w Promocji. Zmiany będą ogłaszane poprzez udostępnienie w siedzibie Organizatora
nowego tekstu Regulaminu i będą obowiązywać po upływie 7 dni od ich udostępnienia.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa.

