REGULAMIN OFERTY „Real Deal – Pizza od 9,99”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z oferty „Real Deal
– Pizza od 9,99” uprawniającej do zakupu na określonych w Regulaminie zasadach, wybranych
produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Restauracji („Oferta”).
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 680.750.000,00 PLN, NIP: 526-021-11-04, REGON: 011565564 („Organizator”).
III.

RESTAURACJE OBJĘTE OFERTĄ

Oferta dostępna jest w prowadzonych przez Organizatora restauracjach Pizza Hut położonych na
terenie Polski („Restauracje”), w miastach:
•
•
•
IV.

Wrocław
Opole
Kraków
CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY

Oferta obowiązuje od 22 sierpnia 2019 roku do odwołania, we wszystkie dni tygodnia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia oferty bez konieczności podania przyczyny.
V.
WARUNKI OFERTY
1. W ramach oferty Gość może zamówić:
a. Na miejscu i na wynos: małą pizzę w cenie 9,99 zł, smakach do wyboru: z kurczakiem lub
szynką lub pieczarkami, na cieście w stylu San Francisco
b. Na miejscu, na wynos i w dostawie: średnią pizzę w cenie 19,99 zł, w smakach do
wyboru: z kurczakiem lub z szynką lub z pieczarkami, na cieście w stylu San Francisco lub
PAN.
2. Gość ma możliwość dokupienia sera w brzegach w cenie regularnej 6,99 zł.
3. Do pizz z oferty Real Deal nie można dobierać dodatkowych składników.
4. Oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w restauracji.
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 udziału w
Ofercie. 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.

