Regulamin Promocji
pod nazwą „czerwiec miesiącem dziecka”
§ 1 Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
1. „Organizator” – VIVE Profit Center Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6, NIP 959 171
47 17 REGON 260058950, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS
0000246131.
2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji pod nazwą „czerwiec miesiącem dziecka” wiążący
Organizatora oraz Uczestników Promocji, regulujący zasady i warunki Promocji.
3. „Promocja” – Promocja opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą „czerwiec miesiącem
dziecka” organizowana przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści
Regulaminu.
4. Sklepy VIVE Profit – sklepy należące do VIVE Profit Center Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul.
K. Olszewskiego 6, NIP 959 171 47 17 REGON 260058950, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
w Kielcach pod numerem KRS 0000246131 działające na terenie Kraju z wyłączeniem sklepu
VIVE Premium przy Alei Grunwaldzkiej 211 (1 piętro), 80-266 Gdańsk.

§2 Postanowienia ogólne
1. Organizator przeprowadza Promocję w sklepach VIVE Profit .
2. Promocja obowiązuje od 01 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.
3. Produkty objęte niniejszą Promocją to:
a. ODZIEŻ DZIECIĘCA 0-164 cm;
b. KURTKA DZIECIĘCA 0-164 cm;
Szczegółowy opis asortymentów objętych promocją znajduje się w sklepach VIVE Profit Center
Sp. z o.o.

§3 Warunki Promocji
1. Aby skorzystać z Promocji należy łącznie:
a. dokonać zakupu w sklepie VIVE Profit;
b. dokonać zakupu w terminie obowiązywania Promocji;
c. dokonać zakupu wyznaczonych produktów, które są objęte niniejszą Promocją;
2. Za zakup produktów objętych niniejszą promocją w wyznaczonym niniejszym regulaminem
terminie, przysługuje rabat w wysokości 25%, za każdą sztukę zakupionego produktu objętego
promocją , liczony od ceny dnia. Ceny produktów objętych promocją dostępne są na terenie
sklepów VIVE Profit
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§4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały
reklamowe maja jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym
czasie bez podania przyczyny.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, sklepach VIVE Profit oraz na
stronie internetowej http://www.viveprofit.pl/do-pobrania/
4. Regulamin obowiązuje do 01.06.2018 r.
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