REGULAMIN OFERTY„PIZZA HUT CALL OF DUTY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z oferty „PIZZA HUT
CALL OF DUTY”, uprawniającej do otrzymania kodów odblokowujących cyfrowe elementy gry Call of
Duty Black Ops 4.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), pl. Grunwaldzki 25-27,
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. CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY
Oferta obowiązuje w okresie od dnia 05 października 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku, przy
czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oferty we wcześniejszym terminie, bez
konieczności podania przyczyny, dokonując stosownego ogłoszenia w sposób, w jaki oferta została
obwieszczona w szczególności na stronie www.pizzahut.pl
IV. ZASADY
1. Promocja obowiązuje jedynie w ramach zamówień online, przy płatności PayU: przez serwis
www.pizzahut.pl lub aplikację mobilną Pizzy Hut, z wyłączeniem restauracji Multibrand oraz Pizza
Hut z piecem kamiennym, dla dedykowanych zestawów pizz:
a) zestaw Singleplayer - 1 x średnia pizza w cenie 24,99 zł
b) zestaw Multiplayer – 2 x średnia pizza w cenie 46 zł (23 zł/ szt.)
2. Użytkownik po dokonaniu zamówienia, obejmującego jeden z powyższych zestawów, otrzymuje 1
kod za każdy zestaw.
3. Kod odblokowuje 1 element cyfrowy gry („item”) w publicznych meczach online w trybie
Multiplayer w grze a Call of Duty®: Black Ops 4.
4. W celu odblokowania itemu należy zalogować się lub zarejestrować konto Call of Duty na stronie
www.callofduty.com/redeem, a następnie wprowadzić i zatwierdzić kod.
5. Po potwierdzeniu zaakceptowana kodu na stronie www.callofduty.com/redeem, item pojawi się
do 24 godzin od momentu załadowania gry.
6. W ramach oferty dostępne są maksymalnie 3 różne itemy dla jednego uczestnika.
4. Aby skorzystać z itemu w grze wymagane są: dostęp do Internetu; Konsola PS4 Xbox One lub
komputer PC i kompatybilne konto Xbox Live Gold, PlayStation Plus, PlayStation Network lub
Blizzard; konto Call of Duty®; oraz gra Call of Duty®: Black Ops 4 (PEGI 18).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin oferty jest dostępny pod adresem www.pizzahut.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Skorzystanie z oferty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
prawa.
4. Reklamacje można składać elektronicznie pod adresem: https://pizzahut.pl/contact

