REGULAMIN OFERTY KUPONOWEJ W RESTAURACJACH PIZZA HUT EXPRESS
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z oferty promocyjnej
dostępnej w restauracjach Pizza Hut Express, uprawniającej do zakupu, na określonych w
Regulaminie zasadach, wybranych produktów i zestawów znajdujących się w ofercie sprzedażowej
Restauracji („Oferta promocyjna”).
II.

ORGANIZATOR OFERTY PROMOCYJNEJ

Organizatorem promocji jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), pl. Grunwaldzki 2527, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000025220, kapitał zakładowy
680.750.000,00 PLN, NIP: 526-021-11-04, REGON: 011565564 („Organizator”).
III.

RESTAURACJE OBJĘTE OFERTĄ PROMOCYJNĄ

Oferta promocyjna organizowana jest w prowadzonych przez Organizatora restauracjach Pizza Hut
Express położonych na terenie Polski.
IV.

CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY PROMOCYJNEJ

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach od 28.05.2019 do 30.09.2019 r. lub do odwołania, przy
czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty promocyjnej bez konieczności podania
przyczyny, dokonując stosownego ogłoszenia w sposób, w jaki Oferta promocyjna została
obwieszczona.
V.
ZASADY OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Klient musi okazać pracownikowi Restauracji ważny kupon,
w formie papierowej lub w formie elektronicznej w aplikacji Pizza Hut PL.
2. W ramach Oferty promocyjnej klient może zakupić:
a. Zestaw trzech pizz (Farmerska, Pepperoni i Hawajska), na cieście w stylu San
Francisco, w cenie 29,98 zł
b. Zestaw Pizza + napój + sos w cenie 19,99 zł
rodzaje pizz do wyboru: Margherita, Pepperoni, Hawajska;
napój do wyboru: Lemoniada 0,3l, Pepsi 0,33l
sosy w smakach do wyboru: pomidorowy, czosnkowy
Oferta dotyczy pizz na cieście w stylu San Francisco z wyłączeniem ciasta z serem w brzegach.
Gość ma możliwość dokupienia sera w brzegach w cenie regularnej 3,99 zł.
c. Dwie pizze Pepperoni na cieście w stylu San Francisco, za 21,98 zł
d. Long Pizza + napój w cenie 8,99 zł
napój do wyboru: Lemoniada 0,3l, Pepsi 0,33l, 7Up 0,33l, Mirinda 0,33l, Wielka Dolewka (w
wybranych restauracjach)

e. Long Pizza za 4,99 zł
f.

Druga pizza za 1zł – promocja polega na możliwości zakupu drugiej dowolnej pizzy w
cenie 1 zł. Druga pizza nie może być droższa wg cen z menu od pizzy pierwszej. Oferta
dotyczy tylko pizz ze stałego menu danej Restauracji. Druga pizza może być tylko na
cieście w stylu San Francisco. Oferta obowiązuje przez cały tydzień.

3. Opisane powyżej w pkt. 2 oferty promocyjne należy traktować jako osobne promocje, których
nie można łączyć.
4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Restauracjach.
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Oferty promocyjnej jest dostępny pod adresem www.pizzahut.pl, w siedzibie
Organizatora oraz w Restauracjach biorących udział w Ofercie promocyjnej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania Oferty promocyjnej. W takim
przypadku Organizator ogłosi wcześniejsze zakończenie Oferty promocyjnej w sposób, w jaki
Oferta promocyjna została obwieszczona. Obwieszczenie o wcześniejszym zakończeniu Oferty
promocyjnej będzie skuteczne w terminie 3 dni od dnia jego ogłoszenia.
3. Skorzystanie z w Oferty promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
prawa.

