
REGULAMIN USŁUGI „ZAMÓW I ODBIERZ” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem usługi „ZAMÓW I ODBIERZ” zwanej dalej „Usługi”, 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 Usługi obejmuje okres od 01.02.2021 roku do odwołania. 

3. Usługa organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepach sieci „Centrum Wina, 

Distillers Limited” wskazanych w Załączniku nr 1.  

4. Udział w Usłudze oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Usłudze mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne które są użytkownikami 

Aplikacji Kocham Wino (dalej: „Uczestnicy”). W Usłudze nie mogą wziąć udziału pracownicy 

Organizatora oraz osoby wykonujące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów zlecenia czy 

umów o dzieło. 

2. Udział w Usłudze jest dobrowolny.  

3. Użytkownicy Aplikacji Kocham Wino mogą złożyć zamówienie telefoniczne lub mailowe. 

Zamówienie odbywa się poza środowiskiem aplikacji KochamWino. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Usłudze jest kontakt mailowy  lub telefoniczny. Kontakt dostępny 

pod adresem: https://centrumwina.pl/wp-content/uploads/2022/09/8-Kontakty-zamow-i-

odbierz-1.pdf 

5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest: Imię, nazwisko, nr. Tel., e-mail oraz punkt odbioru 

zamówienia (Załącznik nr 1). 

6.  Minimalna wartość zamówienia to 6 butelek z asortymentu dostępnego w ofercie sklepów 

„Centrum Wina, Distillers Limited” wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

§ 3. ZASADY USŁUGI 

1. Każdy Uczestnik, który spełni warunki udziału określone w §2 Regulaminu, będzie mógł osobiście 

odebrać i opłacić przygotowane wcześniej dla niego zamówienie na miejscu w sklepie. 

https://centrumwina.pl/wp-content/uploads/2022/09/8-Kontakty-zamow-i-odbierz-1.pdf
https://centrumwina.pl/wp-content/uploads/2022/09/8-Kontakty-zamow-i-odbierz-1.pdf


2. Odbiór i opłata zamówienia będzie możliwa wyłącznie stacjonarnie i tylko w sklepie wskazanym 

przy składaniu zamówienia. 

3. Ceny obowiązujące na zamówiony towar to takie, które są aktualne w dniu odbioru i 

dokonywania opłaty. 

4. Zamówienie będzie gotowe do odbioru wyłącznie po potwierdzeniu mailowym lub telefonicznym 

ze sklepu, w którym było składane zamówienie, maksymalnie do 4 dni roboczych. Wyjątkowych 

przypadkach ten czas może ulec wydłużeniu. 

5. Uczestnik Usługi ma 3 dni robocze na odbiór gotowego zamówienia z punktu wskazanego przy 

składaniu zamówienia. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. 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 

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

