REGULAMIN APLIKACJI KOCHAM WINO
I. Postanowienia ogólne
1. Aplikacja Kocham Wino jest platformą internetową (zwaną dalej „Aplikacją”), która
umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom (zwanym dalej „Użytkownikami”)
ocenianie i przegląd ocen win oraz informacje o nich, jak również przechowywanie
historii zakupów dokonywanych w sieci sklepów „Centrum Wina, Distillers Limited”
(zwanym dalej „Centrum Wina, Distillers Limited”), oraz tworzenia list ulubionych
produktów lub takich, które Użytkownik planuje kupić w przyszłości. Umożliwia
Użytkownikom śledzenie informacji i artykułów o winach i alkoholach, sposobach ich
produkcji, sprzedaży, zakupu, podawania i konsumpcji, opinii i recenzji i ocen innych
Użytkowników, a poprzez rekomendacje produktowe w oparciu o profesjonalną wiedzę
wykwalifikowanych pracowników Administratora w tym Sommelierów i Sprzedawców
Sklepów „Centrum Wina, Distillers Limited”, poprzez informacje merytoryczne,
promocyjne, handlowe lub inne dostosowane do potrzeb Użytkownika, ułatwia
znalezienie poszukiwanego produktu i wybór godny z potrzebą i profilem smakowym
Użytkownika. Aplikacja może też pomóc doradcom w Sklepach Centrum Wina,
Distillers Limited, w lepszym doborze propozycji dla danego Użytkownika.
Celem działania aplikacji Kocham Wino jest również ułatwienie Użytkownikom
korzystania z benefitów, jakie daje członkostwo w Programie Kocham Wino (dalej jako
„Program” lub „Program Kocham Wino”). Regulamin uczestnictwa w Programie (dalej
jako

„Regulamin

Programu”)

dostępny

jest

http://centrumwina.pl/wp-

content/uploads/2021/10/Regulamin-Kocham-Wino-05.10.2021-3.pdf
Administratorem Aplikacji jest spółka Ambra Brands Sp. z o.o. ul. Puławska 336 02819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000759267, NIP: 9512310694, REGON:
142405847, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (zwana dalej
„Administratorem”).
2. Aplikacja nie udostępnia możliwości zakupu ani innej formy nabycia produktów
alkoholowych. Niemniej jednak Administrator posiada ważne zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

zawierających od 4,5% do 18% alkoholu we wszystkich sklepach „Centrum Wina,
Distillers Limited”. W załączeniu do niniejszego regulaminu pod linkiem
centrumwina.pl/wp-content/uploads2021/06/Koncesje.pdf znajduje się aktualna lista
sklepów „Centrum Wina, Distillers Limited” wraz z podanymi numerami zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do nabycia poza miejscem
sprzedaży, na podstawie których prowadzona jest sprzedaż alkoholu w poszczególnych
sklepach.
3. Informacje i dane zamieszczone w Aplikacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu

Cywilnego.

Dane

te

pełnią

jedynie

rolę

informacji

handlowej.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
a. Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane w Aplikacji;
b. Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora Aplikacji i właściciela Punktów
Sprzedaży sieci „Centrum Wina, Distillers Limited” – spółkę Ambra Brands Sp.
z o.o. ul. Puławska 336 02-819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000759267, NIP: 9512310694, REGON: 142405847, z kapitałem zakładowym
w wysokości 1.000.000,00 zł;
c. Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary w sieci
sklepów „Centrum Wina, Distillers Limited;” lub Sklepach Partnerskich;
d. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
e. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby korzystające z Aplikacji;
f. Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania Konta przez Użytkownika
w Aplikacji wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce
prywatności oraz wyrażeniem poszczególnych zgód związanych z korzystaniem
z Aplikacji a także przetwarzaniem danych osobowych;
g. Koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji
Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o
zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

h. Stronie Produktowej – strona Aplikacji, na której przedstawione są informacje
na temat Towaru.
i. Punkcie Sprzedaży, Sklepie jeden ze sklepów sieci „Centrum Wina, Distillers
Limited” lub Sklep Partnerski
j. Sklep Partnerski – punkt sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzący
sprzedaż alkoholu na podstawie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, który w
swojej ofercie posiada produkty dostępne w „Centrum Wina, Distillers
Limited”. Lista aktualnych Sklepów Partnerskich wraz z podanymi numerami
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do nabycia poza
miejscem sprzedaży, na podstawie których prowadzona jest sprzedaż alkoholu
w poszczególnych Sklepach Partnerskich stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
II Warunki korzystania z Aplikacji
1. Korzystanie z Aplikacji odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym
Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji i Regulaminie
Programu Kocham Wino. Linkowanie do regulaminu Programu KW wgranego do
aplikacji.
2. Korzystanie z Aplikacji przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli w
uzasadniony sposób Administrator Aplikacji stwierdzi, że osoba poniżej dozwolonego
wieku przekazała dane osobowe i korzysta z Aplikacji niezwłocznie jej konto zostanie
usunięte

wraz

ze

wszystkimi

przekazanymi

danymi

osobowymi.

3. Zapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu stanowi warunek
korzystania z Aplikacji. Niniejszy Regulamin określa prawnie wiążące warunki
korzystania

z

Aplikacji

i

skutki

wynikające

z

jej

użytkowania.

4. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich sposobów korzystania z Aplikacji oraz
do wszystkich jej zastosowań. Korzystając z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik
zgadza się z warunkami Regulaminu, które to warunki mogą być w dowolnym czasie
modyfikowane o czym Uczestnik zostanie powiadomiony przez publiczne ogłoszenie

w Sklepach „Centrum Wina, Distillers Limited” lub na Stronie Internetowej.
5. Akceptując Regulamin, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i
zaakceptował jego treść oraz, że zapoznał się z Polityką Prywatności Aplikacji.
6. Technicznym warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do
przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą
technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki:
Chrome,

Opera

i

Firefox.

7. Aby skorzystać z Aplikacji, Użytkownik musi pobrać aplikację z jednego ze sklepów z
aplikacjami (Google Store/App Store/), następnie zarejestrować się wypełniając
formularz rejestracji i tworząc konto lub zalogować bezpośrednio w Aplikacji,
formularz

wypełniając

rejestracji.

8. Podczas rejestracji za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik podaje informacje
stanowiące dane osobowe w tym adres e-mail, numer telefonu, hasło. Dane te nie będą
upublicznione. Imię i nazwisko będzie widoczne przy wystawianiu ocen win.
9. Publikowanie nadmiarowych danych osobowych Użytkownika lub w szczególności
osób trzecich, w tym zwłaszcza szczególnych kategorii danych (takich jak informacje o
zdrowiu, uzależnieniach lub alergiach) lub przekazywania jakichkolwiek treści, które
są obraźliwe, nieodpowiednie lub nielegalne lub w inny sposób są sprzeczne z prawem
jest

sprzeczne

z Regulaminem

korzystania

z

Aplikacji.

Jeśli Administrator Aplikacji poweźmie wiedzę o takim procederze Użytkownika w
ramach korzystania z Aplikacji, niezwłocznie upomni Użytkownika, usunie dane i
informacje o których mowa powyżej, jak również ma prawo do zablokowania a nawet
usunięcia

Konta

takiego

Użytkownika.

10. Jeśli korzystanie z Aplikacji lub jej niektórych funkcji jest niezgodne lub ograniczone
prawodawstwem w kraju, z którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, Użytkownik jest
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych danego
terytorium, z którego dostęp do Aplikacji jest uzyskiwany lub używany. Użytkownik
potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem potwierdza że jest świadomy powyższego

i konsekwencji jakie mogą być związane z korzystaniem z Aplikacji w sposób
niezgodny z prawem na danym terytorium z którego Użytkownik korzysta z Aplikacji.
11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie interakcje z innymi
Użytkownikami lub innymi dostawcami zewnętrznymi w trakcie korzystania z
Aplikacji.
12. Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację wszelkich dostępnych aktualizacji
Aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za incydenty spowodowane
brakującymi

aktualizacjami

lub

w

inny

sposób.

13. Administrator podkreśla, nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej,
dotyczącej dokładności jakichkolwiek recenzji lub informacji dotyczących win, nie
ponosi tez odpowiedzialności za błędy w recenzjach ocenach i opisach Użytkowników
Aplikacji,

ani

za

szkody

wynikające

z

tych

błędów.

14. Klubowicz, który posiada Aplikację Kocham Wino może zaprosić do Klubu i
zainstalowania aplikacji wybrane przez siebie osoby (beneficjenci), które jeszcze nie
uczestniczą w Klubie Kocham Wino. W celu zaproszenia do Klubu Klubowicz
powinien wygenerować kod polecający w Aplikacji Kocham Wino (otrzymuje go
poprzez wybranie w menu opcji "Poleć Znajomemu") a następnie przesłać go wybranej
przez siebie osobie. Jeden kod polecający może otrzymać jedna osoba. Wybrany
beneficjent instalując aplikację powinien na pytanie "powiedz nam kto polecił ci
aplikacje i" wskazać opcję "znajomy" i wpisać otrzymany kod. Po zarejestrowaniu
konta przez beneficjenta i dokonaniu przez niego pierwszych zakupów w sklepach
Centrum Wina, na koncie Uczestnika polecającego mu Klub i Aplikację w kolejnym
dniu pojawi się 20 punktów.
III. Ceny i polityka cenowa
1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej Aplikacji są cenami brutto
(zawierają 23% podatku VAT) aktualnie obowiązującymi w Sklepach sieci „Centrum
Wina,

Distillers

Limited”.

2. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania
i odwoływania cen promocyjnych w Aplikacji, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną
wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili dokonywania zapłaty i odbioru Towaru
w Sklepach Centrum Wina, Distillers Limited” lub w Sklepach Partnerskich.
IV. Bezpieczeństwo
1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji
są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych
technik.
V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie
wskazanym przez Administratora Aplikacji. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni
od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu w Aplikacji. Korzystanie z
Aplikacji przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będzie realizowane na podstawie
regulacji aktualnych w dacie korzystania z Aplikacji. Zmiana Regulaminu nie pozbawia
Użytkowników praw i roszczeń nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
2. Administrator nie jest organizatorem wyjazdów enologicznych. Jednakowoż
Administrator może publikować w Aplikacji informacje o takich wydarzeniach
oferowanych przez odpowiednich operatorów. W żadnym jednak wypadku
Administrator Aplikacji nie jest stroną umowy organizującą wyjazdy oraz nie stanowi
to

oferty

w

rozumieniu

Kodeksu

Cywilnego.

3. W żadnym wypadku Właściciel i Administrator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności
(bezpośrednio lub pośrednio) za jakiekolwiek straty i szkody wynikające z komunikacji
między

Użytkownikami

i

potencjalnymi

dostawcami

zewnętrznymi.

4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i
prezentowanych na Stronie Produktowej Aplikacji są używane w celach
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy
prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Wszystkie treści i zdjęcia zamieszczone w Aplikacji posiadają ochronę prawnoautorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i
indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw
autorskich do niego, jakim jest Ambra Brands Sp. z o.o., ul. Puławska 336 02-819
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000759267, NIP: 9512310694, REGON: 142405847,
z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł; Ambra S.A. ul. Puławska 336,
02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS: 0000041726, NIP: 918-00-00-755, REGON: 006054698, z kapitałem
zakładowym:

25.206.644,00

zł.

lub jej Spółki zależne. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo
autorskie

-

art.17.

ustawy

OPAiPP.;

6. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu
należy kierować:
a. poczty

elektronicznej:

kochamwino@kochamwino.com.pl

b. w formie tradycyjnej na adres: Ambra Brands sp. z o.o., ul. Puławska 336, 02819 Warszawa z dopiskiem: Kocham Wino lub telefonicznie pod nr + 48 22 566
33 30

