
Wrocław, 10 maja 2021 roku 

 

Regulamin oferty „Kubełek za Pół” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki zastosowania oferty „Kubełek za Pół” – dalej „Oferta” 

 
 

§ 2 
Pomysłodawcą i wprowadzającym ofertę jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Powstańców Śląskich 15-17, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Gospodarczego, pod nr KRS 0000025220, o kapitale zakładowym 680.750.000,00 PLN, NIP: 
526-021-11-04. zwana dalej „Organizatorem”. 
 
 

§ 3 
Oferta dostępna jest od dnia 12 maja 2021 roku na terenie restauracji KFC położonych w 
Polsce w kanale sprzedaży na miejscu. Oferta obowiązuje do odwołania. O odwołaniu 
Organizator poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w sposób i za pomocą 
środków za pomocą, których ogłosił Ofertę. 
 
 

II.  Uczestnicy i zasady  
 

§4 
W ramach Oferty, w okresie jej obowiązywania, konsumenci, którzy przy składaniu 
zamówienia w opcji na miejscu okażą kasjerowi metalowy Kubełek za Pół i zamówią co 
najmniej dwa kubełki z obowiązującej w dniu złożenia oferty sieci KFC, będą posiadać 
uprawnienie do nabycia drugiego kubełka w promocyjnej cenie obniżonej o 50%. Do zniżki 
uprawnia jedynie okazanie oryginalnego „Kubełka na Pół” nabytego od Organizatora w sposób 
przedstawiony w §6 poniżej, zaopatrzonego w hologram.  
 

§5 
Z Oferty wyłączone są kubełki o nazwie „Kubełek dla 1 osoby” (Hot Shots, Hot Wings i Classic) 
oraz kubełek frytek. Oferta nie łączy się z innymi ofertami lub promocjami Organizatora 
obowiązującymi w tym samym czasie.  
 

§6 
„Kubełek za Pół” można nabyć w restauracjach KFC na terenie Polski lub poprzez zamówienie 
na stronie www.kfc.pl oraz poprzez aplikację KFC w cenie 20 złotych za sztukę. W terminie od 

http://www.kfc.pl/


12 do 19 maja 2021 roku kubełek „Kubełek na Pół” można nabyć jedynie poprzez aplikację KFC 
lub stronę w serwisie www.kfc.pl. Zasady składania zamówień w aplikacji KFC oraz poprzez 
stronę www.kfc.pl dostępne są w regulaminie aplikacji KFC oraz serwisu internetowego 
www.kfc.pl.  
 

 
III. Postanowienia końcowe 

 
 

§7 
Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu siedzibie Organizatora oraz w 
restauracjach KFC. 
 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują właściwe przepisy prawa 
oraz Organizator. 
 

§9 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym 
czasie.  
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