
Regulamin eVoucherów do zrealizowania w Restauracjach KFC 
 

I. Definicje 

1. eVoucher - bon towarowy w postaci kodu stanowiącego ciąg znaków lub cyfr uprawniający 
posiadacza do dokonywania bezgotówkowej płatności za towary lub usługi w Restauracjach KFC na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wydawca - AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), plac Grunwaldzki 25-27 (dalej: 
Wydawca), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000025220, NIP: 526-021-11-04, o kapitale zakładowym 680 750 000 zł 

3. Restauracje Wydawcy - wszystkie restauracje prowadzone przez Wydawcę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej pod marką KFC, w których wdrożono akceptację eVoucherów. Wykaz 
restauracji pod marką KFC dostępny jest na www.kfc.pl oraz www.amrest.eu (dalej „Strony 
Internetowe Wydawcy”). Restauracjami Wydawcy nie są restauracje prowadzone przez inne podmioty 
niż Wydawca. Wydawca wskazuje, że z uwagi na fakt, że jest franczyzobiorcą marki KFC może okazać 
się, że inne podmioty niż Wydawca prowadzą działalność pod taką samą marką jak Wydawca i stosuję 
te same znaki towarowe. 

4. Kontrahent – myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-320), ul. Gen. Bohdana 
Zielińskiego 22 (dalej: Kontrahent), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000317878, NIP 954-26-57-008, o kapitale zakładowym 200 000 PLN 

5. Klient – to osoba fizyczna, która nabyła eVouchery od Kontrahenta jako konsument  
do wykorzystania. 

II. Realizacja eVoucherów 

1. Wydawca zobowiązuje się uznawać płatności dokonywane przez Klientów wydanymi przez 
Wydawcę eVoucherami za towary lub usługi Wydawcy w Restauracjach Wydawcy z zastrzeżeniem 
poniższych postanowień. 

2. eVouchery nie podlegają zwrotowi ani nie uprawniają do uzyskania świadczenia pieniężnego  
i nie służą do wypłaty gotówki. 

3. Płatność eVoucherem jest możliwa przy zamówieniach towarów lub usług bezpośrednio  
w Restauracjach Wydawcy, przy stanowisku kasowym. 

3. eVouchery posiadają termin ważności i po upływie terminu ważności nie jest możliwe ich 
wykorzystanie. 

4. Upływ ważności eVouchera nie uprawnia do uzyskania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym 
zwrotu jakichkolwiek kwot. 

5. eVoucher nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą. 

6. eVoucher wydawany jest z określeniem jego wartości nominalnej. 

7. eVoucher może zostać wykorzystany do zapłaty za towary lub usługi dostępne w Restauracjach 
Wydawcy o wartości na którą opiewa wartość nominalna eVouchera. 



8. eVoucher może być wykorzystywany więcej niż jeden raz, przy czym nie może posłużyć do łącznego 
dokonania płatności o wartości przekraczającej jego wartość nominalną. 

9. Jeżeli wartość towaru lub usługi jest wyższa niż wartość nominalna eVouchera, zapłata różnicy ceny 
następuje: innym eVoucherem, e-bonem, gotówką, kartą płatniczą lub inną akceptowaną w danej 
Restauracji Wydawcy formą płatności. 

10. Wydawca ma prawo odmówić Klientowi realizacji eVouchera w następujących przypadkach: 

10.1 upływ terminu ważności eVouchera, 

10. 2 wcześniejsze wykorzystanie wartości nominalnej eVouchera w całości. 

11. Wydawca informuje, że realizacja eVouchera może być w niektórych wypadkach niemożliwa,  
z przyczyn niezależnych od Wydawcy, którym przy zachowaniu należytej staranności nie mógł 
zapobiec, takich jak uszkodzenie łączy telekomunikacyjnych, przerwa w dostawie energii elektrycznej, 
awaria oprogramowania. 

12. Jeżeli eVoucher po jego wydaniu uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek 
utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 

14. Klient może sprawdzić pozostałą możliwą do wykorzystania wartość eVouchera. Sprawdzenia 
dokonać można bezpośrednio w Restauracjach Wydawcy oraz przez zapytanie skierowane na adres 
mailowy amrestgiftcardpl@amrest.eu 

III. Reklamacje 

1.  Reklamacje dotyczące eVoucherów mogą być składane bezpośrednio w biurze myWorld Poland  
Sp. z. o.o., w godzinach otwarcia biura, lub listownie na adres biura: Kraków 30-320, ul. Gen. Bohdana 
Zielińskiego 22  z dopiskiem "eVoucher - reklamacja" lub na adres bony.pl@cashbackworld.com 

2. O sposobie załatwienia reklamacji myWorld Poland Sp. z o.o. poinformuje listownie lub –  
w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem poczty e-mail – drogą e-mailową, niezwłocznie 
po rozpatrzeniu reklamacji. 
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