
REGULAMIN PROMOCJI 

„Mocny Czwartek” 

(dalej „Regulamin”) 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji „Mocny Czwartek” zwanej dalej „Promocją”, jest AMBRA BRANDS 

SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 (02-819 Warszawa), wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000759267, kapitał zakładowy 
1 000 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Czas trwania Promocji obowiązuje w każdy czwartek miesiąca w 2022 roku. 
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepach sieci „Centrum 

Wina, Distillers Limited” wskazanych w Załączniku nr 1. 

4. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które są Uczestnikami i posiadają 
„złotą” lub „srebrną” kartę Klubu Kocham Wino (dalej: „Uczestnicy”) 

2. Z promocji można skorzystać stacjonarnie w sieciach sklepów „Centrum Wina, Distillers 
Limited” (Załącznik nr 1), składając zamówienie na www.winezja.pl płacąc i odbierając w 
sklepach stacjonarnych „Centrum Wina, Distillers Limited” oraz przez Usługę „Zamów i 
odbierz”. Regulamin Usługi: http://centrumwina.pl/wp-

content/uploads/2020/12/US%C5%81UGA-ZAM%C3%93W-I-ODBIERZ.pdf, kontakty do 

składania zamówień: http://centrumwina.pl/wp-content/uploads/2020/11/8-Kontakty-

zamow-i-odbierz.pdf 

3. Zamówienia złożone przez portal www.winezja.pl w dniach trwania promocji będą 
sprzedawane w sklepach „Centrum Wina, Distillers Limited” z uwzględnieniem warunków 
Promocji „Mocny Czwartek” także, wtedy, gdy płatność i odbiór zamówienia nastąpi nie 
później niż do 12 dnia od daty złożenia zamówienia. Kod na Winezja.pl MC20. Odbiór 
zamówionego towaru w sklepach stacjonarnych od dwóch dni od daty złożenia zamówienia.  

4. Asortyment objęty Promocją – oznacza asortyment dostępny w danym sklepie w momencie 
dokonywania zakupu. 

5. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na rzecz 
Organizatora usługi na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.  

6. Udział w Promocji jest dobrowolny. 
7. Z promocji można skorzystać stacjonarnie w sieciach sklepów „Centrum Wina, Distillers 

Limited” wskazanych w Załączniku nr 1. 

 

 

 

 

 

§ 3. ZASADY UDZIELENIA RABATU 

1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki udziału w Promocji określone w §2 Regulaminu, 
otrzyma 20% rabat od ceny detalicznej brutto na zakup każdej butelki z Asortymentu objętego 
Promocją. 
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§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocja nie łączy się z innymi obniżkami, wyprzedażami, rabatami, w szczególności nie łączy 
się z innymi rabatami oraz punktami z Klubu lojalnościowego „Kocham Wino” 

2. Z Asortymentu objętego Promocją wyłączone sią produkty marki: Whistle Pig, Eminente, 

Volcan, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Hennessey, Baczewski oraz Amber Inside Vodka, 

Merrys Irish Cream Liqueur, Merrys White Chocolate, Merrys Salted Caramel Cream Liqueur i 

The Legendary Silkie Blended Irish Whiskey. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora. 
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepach sieci „Centrum 

Wina, Distillers Limited” wskazanych w Załączniku nr 1. 

 

Załącznik nr 1 
 

Lista sklepów sieci „Centrum Wina, Distillers Limited”: 

http://centrumwina.pl/wp-content/uploads/2020/11/8-Kontakty-zamow-i-odbierz.pdf 
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