
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Hot Voucher la Pizza Hut Delivery” 

Perioada Campaniei: 20 Octombrie 2022, ora 10:00 – 19 Noiembrie 2022, ora 23:59  

 

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale “Hot Voucher la Pizza Hut Delivery”, denumita in 

continuare “Campania” este AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, cu sediul social in Romania, 

Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.239, et.2, camera 5, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului 

sub nr. J40/19307/1994 cod fiscal RO 633682. 

1.2 Campania “Hot Voucher la Pizza Hut Delivery”, se desfasoara prin intermediul: 

(A) Agentiei LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae 

Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, 

avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Agentia”), in 

calitate de Imputernicit al Organizatorului, 

 

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care 

este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei 

si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul 

comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia 

persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date. 

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este 

disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.pizzahutdelivery.ro, în oricare 

dintre restaurantele Pizza Hut Delivery de pe teritoriul României sau printr-o solicitare adresata 

Organizatorului la adresa din Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.239, et.2, camera 5,  Sector 1 sau in 

cadrul restaurantelor Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei.   

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si 

dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi oricand Campania, cu conditia instiintarii 

prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice 

modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale 

care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, 

in forma actualizata, pe website-ul www.pizzahutdelivery.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca 

acestea sa intre in vigoare. De asemenea, orice întrebare sau nelămurire va putea fi adresată 

Organizatorului pe adresa contact@pizzahutdelivery.ro, precum și pe adresa de corespondență a 

Organizatorului, respectiv la adresa din Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 2, camera 5, sectorul 1, 

București. 

2.4 Participantii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

intrerupe/opri/modifica oricand prezenta Campanie daca, oricand pe Perioada Campaniei, 
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activitatea Organizatorului va fi inchisa sau restrictionata in orice mod, datorita schimbarilor 

legislative si/sau masurilor stabilite de catre autorităţile publice pe plan local si/sau national, in 

functie de evolutia restrictiilor legale in contextul pandemiei COVID-19, pe fondul instituirii stării 

de alertă sau a starii de urgenta pe teritoriul României, care sa conduca la modificarea prezentului 

Regulament. 

2.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile 

pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

 

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI  

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in toate restaurantele Pizza Hut Delivery, prin 

intermediul Aplicatiei Pizza Hut Delivery Romania (denumita in continuare “Aplicatia”), a website-

ului www.pizzahutdelivery.ro (denumit in continuare “Website-ul Campaniei”), numarului de call-

center 021 1010, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

3.2 Aplicatia Pizza Hut Delivery Romania poate fi descarcata prin intermediul AppStore si GooglePlay.  

3.3 Campania se desfasoara in perioada 20 Octombrie 2022, ora 10:00 – 19 Noiembrie 2022, ora 

23:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). 

 

IV. SECTIUNEA 4. OFERTELE CAMPANIEI 

4.1 La Campanie participa toate produsele comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, 

exceptand oferta Family Mix, oferta Duo Mix si ofertele zilnice din meniul Pizza Hut Delivery (mai 

precis oferta de Luni, Marti, Miercuri si Joi), denumite in continuare “Produse Participante”.  

 

4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, 

Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura 

cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori 

continuarii Campaniei. 

 

 

V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 In Campanie pot participa persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul 

sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii 

Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. 

5.2 Inscrierea in Campanie presupune cunoasterea, respectarea si acceptarea implicita, integrala, 

expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament precum si acordul Participantului. 

5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane : 

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;  

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului; 

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in 

activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; 

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia 

angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.  
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5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, 

precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.  

5.5 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa. 
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, 
Organizatorul are dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea 
intregului prejudiciu cauzat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a 
anula decizia prin care un Participant este desemnat beneficiar al unui premiu in cazul in care 
acesta incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile 
Regulamentului.  

5.6 Participarea la Campanie trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine. 
5.7 Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de 

prezentul Regulament. 

 

VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie 

6.1.1 Pentru a beneficia de premiile oferite din cadrul Campaniei este necesara indeplinirea cumulativa 

a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai 

sus; 

b) Participantul trebuie sa: 

- descarce Aplicatia Pizza Hut Delivery Romania pe dispozitivul personal (in cazul in care 

nu o are deja descarcata), in Perioada Campaniei, sa acceseze sectiunea Comanda si sa 

plaseze o comanda cu ridicare din restaurant care sa contina Produse Participante in 

valoare de minimum 40 RON 

Sau 

-  sa acceseze Website-ului Campaniei (www.pizzahutdelivery.ro),  in Perioada Campaniei, 

si sa plaseze o comanda cu ridicare din restaurant care sa contina Produse Participante 

in valoare de minimum 40 RON 

Sau 

- sa apeleze numarul de call-center, 021 1010, in Perioada Campaniei, si sa plaseze o 

comanda cu ridicare din restaurant care sa contina Produse Participante in valoare de 

minimum 40 RON 

c) - să se prezinte fizic în oricare dintre restaurantele Pizza Hut Delivery de pe teritoriul 

României, în Perioada campaniei, și să plaseze o comandă cu ridicare din restaurant care 

sa contina Produse Participante in valoare de minimum 40 RON. Un Participant are 

dreptul de a participa in cadrul Campaniei de oricate ori doreste pe perioada de 

desfasurare a acesteia; 

d) Un Participant poate castiga un singur premiu pe baza unei comenzi plasate, indiferent 

de valoarea totala a Produselor Participante achizitionate pe acelasi bon fiscal. 

6.2 Imposibilitatea Participantului de a face dovada achizitiei, in Perioada Campaniei, a Produselor 

Participante in valoare de minimum 40 RON, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea 

conditiilor de participare descrise in prezentul Regulament, conduce la pierderea dreptului de 

atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. 

 

VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI  

http://www.pizzahutdelivery.ro/


7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/categorii de premii: 

Nr 

crt 
Descriere Premiu Cantitate 

Valoare 

unitara LEI, 

TVA inclus 

Valoare 

totala LEI, 

TVA inclus 

1  Voucher Pizza Hut in valoare de 10 LEI 31.000 10 310,000 

TOTAL VALOARE PREMII 310,000 

 

7.2 Valoarea totala a premiilor este 310,000 lei (TVA inclus). 

7.3 Specificatiile premiilor: 

1. Se pot utiliza in termen maxim termen de 14 zile calendaristice de la momentul 

primirii. Data de la care voucherului este valabil va fi marcata pe spatele voucherului 

de catre casier in momentul inmanarii acestuia. 

2. Se aplica doar la comenzile cu valoare minima de 40 lei, cu ridicare din oricare locatie 

Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei, plasate prin intermediul website-ului 

Campaniei sau Aplicatiei sau plasate direct in locatiile Pizza Hut Delivery. 

3. Un voucher se poate utiliza pentru o singura comanda si trebuie sa fie predat catre 

personalul restaurantului Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei in momentul 

ridicarii comenzii  

4. Nu se aplica la oferta Family Mix, oferta Duo Mix si ofertele zilnice din meniul Pizza 

Hut Delivery, mai precis oferta de Luni, Marti, Miercuri si Joi 

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea 

premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea 

caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.  

7.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga oricate premii pe toata durata 

campaniei. 

7.6 Premiile Campaniei vor fi oferite in limita stocului disponibil in cadrul fiecarui restaurant Pizza Hut 

Delivery de pe teritoriul Romanieise, Organizatorul depunand toate diligentele pentru asigurarea 

distribuirii acestora in mod continuu, pe toata perioada desfasurarii Campaniei, conform 

prezentului Regulament. 

 

VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI PUNEREA IN POSESIE A 

PREMIILOR 

8.1 Premiile Campaniei constand in Voucher Pizza Hut in valoare de 10 LEI se vor acorda castigatorilor 

in ordinea cronologica a inscrierilor efectuate.  Astfel, premiile se acorda primilor 31.000 de 

Participanti ale caror inscrieri sunt valide conform Regulamentului Oficial si in limita stocului 

disponibil din fiecare restaurant Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei, Organizatorul 

depunand toate diligentele pentru asigurarea distribuirii acestora in mod continuu pe toata 

perioada desfasurarii Campaniei, conform prezentului Regulament. 

8.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda toate premiile in cazul in care nu sunt suficiente 

inscrieri in Campanie.  

8.3 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de participare si inscriere descrise 

in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului 

de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. 



8.4 Premiile se acorda pe loc la casa de marcat, de catre personalul restaurantului Pizza Hut Delivery 

de pe teritoriul Romaniei de unde participantul a ales sa ridice comanda plasata, dupa achitarea 

de catre participant a contravalorii acesteia. 

8.5 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, premiile raman in posesia 

Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara 

sau potrivita intereselor sale. 

 

IX. SECTIUNEA 9. TAXE  

  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea 

accesului la Internet pentru accesarea Aplicatiei sau Website-ului Campaniei, contravaloarea 

pretului Produselor Participante etc). 

 

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII  

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum 

si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza 

din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze 

respectivul participant cu privire la aceasta decizie. 

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia 

Organizatorului este definitiva.  

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

✓ Imposibilitatea prezentarii Voucherelor fizice intr-un Restaurant Pizza Hut Delivery de pe 

teritoriul Romaniei, pana la data de 4 Decembrie 2022; 

✓ Revendicarile facute in afara perioadei 20 Octombrie 2022, ora 10:00 – 4 Decembrie 2022, 

ora 23:59; 

✓ Imposibilitatea Participantilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de 

Organizator;  

✓ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra Produselor Participante 

comandate; 

✓ Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de servicii de internet;  

✓ Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre 

produsele comercializate de Organizator, dar care sunt neparticipante la Campanie;  

✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile si/sau daunele si/sau 

pierderile, directe si/sau indirecte, ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura 

cu premiile oferite in Campanie, indiferent de natura acestor prejudicii; 

✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru situatiile in care stocul de premii din cadrul unui 

restaurant Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei se epuizeaza inaintea datei de 

19.11.2022, iar ca urmare participantii nu vor mai putea intra in posesia premiilor. 

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din 

inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta 

grava sau unor acte intentionate si dovedite de care este responsabil Organizatorul. 

10.5 Din momentul inmanarii catre Participant a premiului, Organizatorul este eliberat de orice 

obligatie fata de acesta. 



10.6 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

ce apar ulterior incheierii acestei Campanii. 

10.7 Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de 

Organizator in privinta calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de 

implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu 

respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de 

sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la 

dispozitia Organizatorului bonul fiscal care atesta achizitia de Produse Participante in Perioada 

Campaniei, in format fizic. 

10.8 Imposibilitatea Participantului, din orice motive independente de Organizator, de a intra in 

posesia premiului exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

10.9 Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca pentru participantii 

beneficiari ai premiilor din cadrul Campaniei nu este asigurat transportul din localitatea de 

domiciliu sau resedinta pana la niciunul dintre restaurantele Pizza Hut Delivery din Romania unde 

acestia pot beneficia de premii si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la 

restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a fiecarui participant.  

 

XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ln cadrul prezentei Campanii nu se prelucreaza date cu caracter personal. 

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA  

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 

- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat 

de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 

obligatiile asumate prin Regulament. 

12.2 Organizatorul va putea lua decizia suspendarii sau incheierii Campaniei inainte de termen, intr-
unul sau mai multe restaurante Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei al carui/caror stoc 
de premii se epuizeaza. In acest caz ipotetic, premiile nu vor mai putea fi oferite in locatia 
respectiva.  

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata 

oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o 

astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.     

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII  

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin 

email la adresa contact@pizzahutdelivery.ro, sau prin posta la adresa din Bucuresti, Calea 

Dorobantilor nr. 239, et. 2, camera 5, Sector 1, in termen de maximum 30 de zile de la data 

finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre 

Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si 

un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala 

comunicata de catre acesta. 

mailto:contact@pizzahutdelivery.ro


13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi 

posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


