
Regulamin Karty zniżkowej:  
1. Wydawcą karty zniżkowej (dalej „Karta”) jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 25-27, 50-365 Wrocław (dalej „Wydawca”).  

2. Karta jest wydawana użytkownikowi wyłącznie przez Wydawcę, wedle jego 

uznania.  

3. Karta może być używana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Karta nie może być przekazywana innym podmiotom/osobom niż te, dla 

których została wydana.  

5. Zniżka udzielana jest na podstawie okazanej Karty.  

6. W sytuacji gdy użytkownik Karty odmówi obsłudze restauracji Wydawcy 
okazania Karty, o którym mowa w pkt 5 powyżej, użytkownikowi Karty nie 

będzie przysługiwała zniżka na dany zakup.  

7. Karta jest ważna w restauracjach należących do firmy AmRest sp. z o.o.; 
tylko marce Pizza Hut Express.  

8. Rabat nie dotyczy napojów alkoholowych.  

9. Rabat nie łączy się z innymi promocjami czy zniżkami.  

10. Rabat nie może być wymieniany na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub 
w części.  

11. Karta może być wykorzystana danego dnia jedynie raz w jednej z restauracji 

Pizza Hut Express. Próba kolejnego użycia karty restauracji tej samej marki tego 
samego dnia zakończy się odmową przyznania rabatu.  

13. Wydawca udzieli rabatu wyłącznie po okazaniu oryginalnej Karty.  

14. Użytkownik Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego 

zapisów.  

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 

zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.  

16. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany albo wydania nowego 
Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa  
 



 
przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na działanie Karty; wydanie 

orzeczenia mającego wpływ na działanie Karty przez sąd lub organ administracji 
publicznej, wprowadzenie nowych funkcjonalności Karty, wprowadzenie nowych 

korzyści, usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych. Zmieniony 
Regulamin albo nowy regulamin wiąże użytkownika, który nie wypowiedział 
uczestnictwa w programie Karty w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zmianie 

Regulaminu albo o nowym regulaminie.  

17. Wydawca może wycofać Karty w każdym czasie, z ważnych powodów, takich 
jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w 

wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na 
działanie Karty; wydanie orzeczenia mającego wpływ na działanie Karty przez 

sąd lub organ administracji publicznej; zagrożenie niewypłacalnością lub 
upadłością Wydawcy; ekonomiczna nieopłacalność Karty. W takim wypadku 
obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia, liczony od dnia ogłoszenia o 

zakończeniu funkcjonowania Karty.  

18. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydawcy.  
 


