
REGULAMIN OFERTY „Festiwal Pizzy” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z oferty „Festiwal 

Pizzy”, uprawniającej do zakupu w restauracjach Pizza Hut na określonych w Regulaminie 

zasadach, wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Restauracji 

(„Oferta” lub „Festiwal Pizzy”). 

II. ORGANIZATOR OFERTY 

Organizatorem oferta 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. RESTAURACJE OBJĘTE OFERTĄ  

Oferta jest dostępna we wszystkich restauracjach Pizza Hut na terenie Polski, z obsługą 

kelnerską, tylko w opcji na miejscu („Restauracje”). 

IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY 

Oferta będzie dostępna od 2 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku we wszystkie dni 

tygodnia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Oferty bez 

konieczności podania przyczyny. 

V. ZASADY OBOWIĄZYWANIA OFERTY 

1. Oferta „Festiwal Pizzy” kosztuje 29,99 PLN od 1 osoby w opcji bez napoju lub 36,99 PLN od 1 

osoby w opcji z napojem z dolewką. Do oferty „Festiwal Pizzy” w opcji z dolewką dostępny jest 

jeden rodzaj napoju do wyboru z grupy: Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up, lemoniada mrożona 

klasyczna oraz herbata mrożona klasyczna. Do dwóch Festiwali Pizzy lub Festiwali Pizzy z 

dolewką istnieje możliwość zamówienia dzbanka piwa Okocim 1,5l w promocyjnej cenie, która 

zawarta jest na wkładce do karty menu dostępnej w restauracji. 

2. Pizza podawana jest w kawałkach. Uczestnik nie ma możliwości zamówienia wybranego 

smaku pizzy ani rodzaju ciast. Uczestnik może przyjąć lub odmówić przyjęcia kawałka pizzy 

proponowanego przez kelnera. 

3. W razie odmowy kelner zaproponuje Uczestnikowi kolejny kawałek, kiedy na sali pojawi się 

inny smak pizzy. 

4. Oferta opiera się na zasadzie „płacisz raz, jesz ile chcesz”. Oznacza to, że płacąc raz 29,99 

PLN lub 36,99 PLN w opcji z napojem z dolewką klient może bez ograniczeń, aż do zapłaty 

rachunku w danym dniu, próbować kawałków pizzy spośród tych proponowanych przez 

kelnera.  

5. Zabrania się dzielenia otrzymanymi kawałkami pizzy z osobami, które nie zamówiły Festiwalu 

Pizzy. Osoby, które nie będą przestrzegały tego postanowienia zostaną obciążone kosztami 

Festiwalu Pizzy zgodnie z cenami powyżej. 

6. Kawałki pizzy otrzymane w ramach „Festiwalu Pizzy” nie mogą być wynoszone poza teren 

restauracji. 

7. Oferty „Festiwal Pizzy” nie można łączyć z innymi promocjami „Pizza Hut”, w tym także z 

obowiązującymi zniżkami. Oferta „Festiwalowe Smaki Każdy Kolejny -50%” stanowi oddzielną 

ofertę, której zasady opisane są w odrębnym regulaminie. 

8. Osoby zamawiające Festiwal Pizzy z opcją dolewki nie mogą dzielić się z innymi osobami 

napojem. W razie stwierdzenia przez kelnera dzielenia się napojem, z osobami które nie 



zamówiły Festiwalu Pizzy, kelner będzie uprawniony do obciążenia każdej z osób ceną Wielkiej 

Dolewki wskazaną w karcie menu. 

9. W ramach Festiwalu Pizzy dostępne są wszystkie smaki pizz z regularnego menu z 

wyłączeniem Margherity oraz nowe, Festiwalowe Smaki: Uczta Barbarzyńcy, Król Kebabów i 

Hiszpański Łotr. W ramach Festiwalu Pizzy dostępne są pizze na cieście Tradycyjnym i PAN, z 

wyłączeniem ciasta z serem w brzegach oraz pizzy Korona.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Oferty jest dostępny pod adresem www.pizzahut.pl, w siedzibie Organizatora 

oraz w Restauracjach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie pod 

warunkiem, że zmiany takie nie wpłyną w znacznym stopniu na pogorszenie warunków Oferty. 

Zmiany będą ogłaszane poprzez udostępnienie w siedzibie Organizatora nowego tekstu 

Regulaminu i będą obowiązywać po upływie 7 dni od ich udostępnienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 

prawa. 


