
Regulamin Promocji „Pizza Hut Po Godzinach” 
 

 

§1. Postanowienia Ogólne  
1. Organizatorem promocji „Pizza Hut Po Godzinach” jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 25-27, 50-356 Wrocław, zarejestrowana w Sadzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS:0000025220, NIP: 5260211104, kapitał zakładowy: 649.750.000 zł, 
zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych prowadzona będzie od dnia 30 czerwca 2015 roku 
do odwołania.  

3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych prowadzona będzie we wszystkich Restauracjach 
Pizza Hut na terenie Polski prowadzących obsługę kelnerską.  

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami obowiązującymi w sieci Pizza 
Hut.  

5. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej 
www.pizzahut.pl oraz w restauracjach biorących udział w Promocji. 

 

§2. Definicje  
1. Organizator – znaczenie nadano w pkt. 1.1. 
2. Promocja – organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w 

treści niniejszego Regulaminu.  
3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w 

Promocji, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji.  
4. Restauracje - znaczenie nadano w pkt. 1.3.  
5. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji.  
6. Okres Promocji – okres od dnia 30 czerwca 2015 roku do odwołania, podczas którego 

możliwy jest udział w Promocji na zasadach wskazanych w Regulaminie.  
7. Produkt Promocyjny – jeden z produktów, którego zakup do konsumpcji na miejscu w 

Restauracjach uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. Do wyboru są następujące 
produkty:  
1) Piwo Okocim 0,5l w cenie 7,95 zł;  
2) 2 x Piwo Okocim 0,5l w cenie 11,95 zł;  
3) Piwo Okocim 1,5l w cenie 15,95 zł;  
4) Koktajle piwne z oferty Restauracji w cenie 8,95 zł;  
5) Piwo Okocim 0,5l w cenie 4,95 zł przy zakupie dużej pizzy. Cena promocyjna 

obowiązuje na maksymalnie 3 produkty do jednej pizzy. 
 

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji  
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które przystępując do Promocji 

spełnią następujące warunki:  
a) ukończyły 18 rok życia,  
b) w Okresie Promocji dokonały zakupu Produktu Promocyjnego do konsumpcji na 

miejscu,  
c) poinformowały kelnera w Pizza Hut o woli skorzystania z Promocji przed 

złożeniem zamówienia. 
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2. Po dopełnieniu warunków opisanych w par. 3.1 Uczestnik skorzysta z Promocji w 
postaci opisanej szczegółowo poniżej w §4.  

3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego 
spełnienia warunków uczestnictwa określonych w par. 3.1 Regulaminu. 

 

§4. Korzyści i zasady ich przyznawania 
 

1. W Promocji każdy z jej Uczestników po dopełnieniu warunków uczestnictwa opisanych 
w par. 3.1 otrzyma zamówione Produkty Promocyjne.  

2. Korzyści w Promocji nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne produkty. 
 

§ 5  Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane 
przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja 
powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy 
rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz 
przepisach prawa polskiego. Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej 
określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, 
może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.  

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
§ 6  Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 
przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą 
rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.  

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 
postanowieniami Regulaminu. 
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