REGULAMIN PROMOCJI FESTIWAL PIZZY W PIZZA HUT

1. Organizatorem promocji „Festiwal Pizzy” jest firma AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl.
Grunwaldzkim 25-27, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod nr KRS 0000025220, o kapitale
zakładowym 649.750.000 PLN, NIP: 526-021-11-04.

2. Podstawę organizacyjną i prawną Promocji „Festiwal Pizzy” stanowi niniejszy regulamin.
3. Promocja „Festiwal Pizzy” trwa od dnia 02.01.2018 roku do dnia 26.02.2018 roku.
4. Promocja obowiązuje we wszystkich restauracjach Pizza Hut na terenie Polski, z salą kelnerską, w opcji na
miejscu.

5. Zasady promocji „Festiwal Pizzy”:
a. Oferta „Festiwal Pizzy” kosztuje 27,95 PLN od 1 osoby w opcji bez napoju lub 34,95 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.
b. Pizza podawana jest w kawałkach. Klient nie ma możliwości zamówienia wybranego smaku pizzy ani

rodzaju ciast. Może przyjąć lub odmówić przyjęcia kawałka pizzy proponowanego przez kelnera.
c. W razie odmowy kelner zaproponuje kolejny kawałek, kiedy na sali pojawi się inny smak.
d. Promocja opiera się na zasadzie „płacisz raz, jesz ile chcesz”. Oznacza to, że płacąc raz 27,95 PLN lub

34,95 PLN w opcji z napojem z dolewką klient może bez ograniczeń, aż do zapłaty rachunku próbować
kawałków pizzy spośród tych proponowanych przez kelnera.
e. 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.
f. Kawałki pizzy otrzymane w ramach „Festiwalu Pizzy” nie mogą być wynoszone poza teren restauracji.
g. Promocji „Festiwal Pizzy” nie można łączyć z innymi promocjami „Pizza Hut”, w tym także z

obowiązującymi zniżkami.
h. 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.
i.

W restauracjach Pizza Hut z obsługa kelnerską w ramach promocji dostępne są wszystkie smaki pizzy z
regularnego menu z wyłączeniem smaku Margherita. Wyjątek stanowią restauracje Pizza Hut z piecem
kamiennym tj. Pizza Hut Warszawa CH Arkadia, Pizza Hut Warszawa Galeria Północna, Pizza Hut
Warszawa CH Złote Tarasy, Pizza Hut Warszawa Makro Jerozolimskie i Pizza Hut Marki, w których
dostępne są wszystkie smaki z regularnego menu z wyłączeniem smaków: Margherita, Pepperoni Lovers,
Queen Margherita, Kurczak w ogrodzie, Włoski Diabeł, Rozkoszna Polędwiczka i Jesienna Serenada.

j.

Z oferty wyłączona jest pizza na cieście tradycyjnym z serem w brzegach.

6. Regulamin promocji jest dostępny u Kierowników restauracji Pizza Hut w całej Polsce oraz w siedzibie
organizatora.

