REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA NA PREZENT”
(dalej „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „PROMOCJA NA PREZENT” 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. Promocja obowiązuję w dniach 16-30.11.2022
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 Uczestnicy Klubu Kocham Wino posiadający kartę Burgund,
którzy dokonali tylko jednej wizyty w ciągu 12 miesięcy Klubu (dalej: „Uczestnicy”).
2. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na rzecz
Organizatora usługi na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup minimum 1 butelek wina z Asortymentu objętego
Promocją.
5. Asortyment objęty Promocją – oznacza asortyment z listy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu dostępny w danym sklepie w momencie dokonywania zakupu.

§ 3. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki udziału w Promocji określone w §2 Regulaminu, otrzyma
15% rabatu od ceny detalicznej brutto na zakup min 1 butelek z „Asortymentu objętego Promocją”
w ramach tej samej transakcji

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocja nie łączy się z innymi obniżkami, rabatami, w szczególności nie łączy się z innymi rabatami
oraz punktami z Klubu lojalnościowego Kocham Wino.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora.
3. Wartość jednorazowej transakcji nie może przekroczyć 1500,00 brutto

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”:
https://centrumwina.pl/wp-content/uploads/2022/11/8-Kontakty-zamow-i-odbierz-1.pdf

Załącznik nr 2 – Asortyment objęty promocją

Indeks
VR.01

Asortyment
VARVAGLIONE V2 PRIMITIVO IGP PRIMITIVO DEL
SALENTO 2020 0,75L

Cena
detaliczna
brutto
59,99 zł

Rabat
15%

Cena detaliczna
brutto po rabacie
50,99 zł

