
  

 

 
 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z promocji Wielka Dolewka (dalej: „Promocja”) przez klientów restauracji 

Pizza Hut, korzystających z usług restauracji położonych w Polsce. Promocja obowiązuje do odwołania. 

 

§ 2 

 

Wydającym regulamin jest firma AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 25-27, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Gospodarczego, pod nr KRS 0000025220, o kapitale zakładowym 649.750.000,00 PLN, NIP: 526-021-11-04, zwana dalej 

AmRest. 

 

II. Zasady korzystaniu   

 

§3 

 

1. Bar sałatkowy w zależności od lokalizacji restauracji sprzedawany jest w dwóch opcjach: 

a. W restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską z ofertą pizz z pieca kamiennego występuję w dwóch 

wersjach, jako: 

I. danie główne dla jednej osoby przy tym samy stoliku, cena baru sałatkowego wynosi 19,95 PLN 

II. dodatek do średniej lub dużej pizzy cena baru sałatkowego wynosi 17,95 PLN 

 

b. W restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską w wersji: 

I. dla jednej osoby przy tym samy stoliku 

I. dla dwóch osób przy tym samym stoliku 

 

2. W razie zamówienia baru sałatkowego w opcji „na miejscu” nie jest możliwe zapakowanie na wynos jego 

pozostałej części. 

3. Klient, który zamówił bar sałatkowy w opcji „na miejscu”, może swobodnie dobierać jego składniki, aż do 

momentu zamknięcia rachunku i dokonania płatności za posiłek. 

4. Zasady wskazane w pkt 3 i 4 dotyczą również baru sałatkowego dostępnego w ofercie Hut Lunch. 

5. W sytuacji dzielenia się przez jednego z klientów składnikami baru z innymi osobami, które baru nie zamówiły, 

kelner ma prawo obciążyć wszystkich korzystających wartością zamówienia baru sałatkowego odpowiadającej 

ilości osób korzystających z baru przy danym stoliku – wartości zostały wskazane w ust, 2 a-c powyżej. 

6. Bar sałatkowy w opcji „na wynos” jest również dostępny jest. Klient, który zamówił bar sałatkowy na wynos ma 

prawo napełnić jego składnikami jeden pojemnik otrzymany od kelnera. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

 

§4 

 

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla klientów w siedzibie AmRest oraz w restauracjach Pizza 

Hut na terenie Polski. 

 

§5 

 

AmRest zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem że zmiany 

takie nie wpłyną w znacznym stopniu na pogorszenie warunków dla klientów. Zmiany będą ogłaszane poprzez 

udostępnienie w siedzibie AmRest nowego tekstu regulaminu.  

 

Regulamin korzystania z baru sałatkowego 


