REGULAMIN OFERTY NA 25-LECIE PIZZA HUT W POLSCE: „Pizza Pepperoni za 1zł do każdej pizzy z oferty regularnej”
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z
oferty „Pizza Pepperoni za 1zł do każdej pizzy z oferty regularnej” uprawniającej do odbioru na określonych w
Regulaminie zasadach, wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Restauracji („Oferta”) w
promocyjnej cenie.
II.
ORGANIZATOR OFERTY Organizatorem oferty 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
PLN, NIP: 526-021-11-04, REGON: 011565564 („Organizator”).
III.
RESTAURACJE OBJĘTE OFERTĄ Oferta organizowana jest we wszystkich restauracjach Pizza Hut i Pizza Hut
Express zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
IV.
CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY Oferta obowiązuje od 9 do 30 listopada 2018r. Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny, dokonując stosownego ogłoszenia
w sposób, w jaki Oferta została obwieszczona.
V.

ZASADY OFERTY
1. Oferta polega na możliwości zakupu Pizzy Pepperoni na cieście Pan lub Tradycyjnym w promocyjnej cenie - 1
PLN, pod warunkiem wcześniejszego wyboru w jednym zamówieniu dowolnej pizzy z oferty regularnej, zgodnie
z poniższymi warunkami:
a. pizzy średniej lub dużej - przy zamówieniu złożonym przez aplikację mobilną Pizza Hut Polska w opcji
z dostawą do klienta,
b. pizzy małej, średniej lub dużej - przy zakupie pizzy w restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską (w
opcji na miejscu lub na wynos), wyłącznie po okazaniu przez zakupem kuponu widocznego w aplikacji
mobilnej Pizza Hut PL,
c. pizzy małej - w restauracjach Pizza Hut Express (w opcji na miejscu lub na wynos), po okazaniu przez
zakupem kuponu widocznego w aplikacji mobilnej Pizza Hut PL.
2. Uczestnik oferty jest uprawniony do otrzymania promocyjnej Pizzy Pepperoni w rozmiarze odpowiadającym
rozmiarowi zamówionej wcześniej pizzy w pełnej cenie.
3. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu promocyjnej Pizzy Pepperoni z serem w brzegach, wówczas jej cena
wyniesie 1 zł + dopłata za ciasto z serem w brzegach, w wysokości wskazanej w menu w restauracji, w której
został dokonany zakup.
4. Kupon uprawniający do skorzystania z oferty, o którym mowa w punkcie V.1 „b” i „c”, dostępny jest wyłącznie
w aplikacji mobilnej Pizza Hut PL.
5. W razie wątpliwości co do autentyczności kuponu promocyjnego będącego podstawą do odbioru zamówienia,
ostateczna decyzja należy do kierownika restauracji.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Oferty jest dostępny pod adresem www.pizzahut.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiana
lub informacja o odwołaniu będzie ogłaszana poprzez udostępnienie w siedzibie Organizatora nowego tekstu
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

