REGULAMIN PROMOCJI „TYLKO TERAZ W DOSTAWIE KAŻDA PIZZA ZA 24,99”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z promocji „TYLKO TERAZ W
DOSTAWIE KAŻDA PIZZA ZA 24,99”, uprawniającej do zakupu na dowóz, 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 Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000025220, kapitał zakładowy 680.750.000,00 PLN, NIP: 526-021-1104, REGON: 011565564 („Organizator”).

III. RESTAURACJE OBJĘTE PROMOCJĄ
Promocja organizowana jest w prowadzonych przez Organizatora restauracjach Pizza Hut , które zostały
wymienione w punkcie V.(„Restauracje”).

IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje, w okresie od dnia 09 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku, od poniedziałku do piątku,
przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji we wcześniejszym terminie, bez konieczności
podania przyczyny, dokonując stosownego ogłoszenia w sposób, w jaki Promocja została obwieszczona.

V. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja dostępna przy zamówieniach z dostawą.
2. Minimalna wartość zamówienia na wynos objętego promocją wynosi 29 zł.
3. Promocja dostępna jest na następujących zasadach: a) Każda pizza za 24,99 zł. Obowiązuje na wszystkie smaki
oraz dostępne rozmiary na cieście PAN i w stylu San Fransisco.
Obowiązuje w wyłącznie w wymienionych niżej Restauracjach:

RESTAURACJA
PH Opole

ADRES

PH Opole Karolinka

Ul. Wrocławska 154

Pl. Wolności 6 Opole

4. Opisaną powyżej ofertę promocyjną należy traktować jako osobną promocję, której nie można łączyć.
5. Promocja nie obowiązują dla pizz w ramach zestawu „Uczta”, zestawu „Duża Uczta”, pizzy dostępnej w Menu dla
dzieci, pizz z okna promocyjnego oraz pizzy z serem w brzegach.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Restauracjach.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem www.pizzahut.pl, w siedzibie Organizatora oraz w Restauracjach
biorących udział w Promocji.
2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

