REGULAMIN PROMOCJI
„PROMOCJA KARTONOWA -30% Puławska”
(dalej „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „PROMOCJA KARTONOWA -30% Puławska”, 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 obejmuje okres od 20.11.2019 roku do 30.06.2020 roku.
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie sieci „Centrum
Wina” przy ulicy Puławskiej 336 w Warszawie (ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa).
4. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
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§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”).
W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na rzecz
Organizatora usługi na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.
Udział w Promocji jest dobrowolny.
W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy programu lojalnościowego Kocham Wino.
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup 6 (lub wielokrotności 6) takich samych
butelek wina z Asortymentu promocyjnego.

§ 3. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki udziału w Promocji określone w §2 pkt. 4
Regulaminu, otrzyma 30% rabatu od ceny detalicznej brutto na zakup każdej z promocyjnych
butelek wina w ramach tej samej transakcji.
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§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Promocja nie łączy się z innymi obniżkami, rabatami, w szczególności nie łączy się z rabatami
oraz punktami z programu lojalnościowego Kocham Wino.
Asortyment promocyjny obejmuje wina w cenie detalicznej do 300 zł.
Z Asortymentu promocyjnego wyłączone są wina marek: Moët & Chandon, Dom Pérignon,
Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, wina winnicy Winna Góra, Winnicy Turnau, Winnica Jadwiga,
szampany JEAN DE LA FONTAINE.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w sklepie sieci „Centrum Wina”
wskazanym w §1 pkt. 3 oraz na stronie internetowej Organizatora.

