Regulamin Promocji
pod nazwą „black weekend”
§ 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 „black weekend” wiążący
Organizatora oraz Uczestników Promocji, regulujący zasady i warunki Promocji.
3. „Promocja” – Promocja opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą „black weekend”
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.
§2 Postanowienia ogólne
1. Organizator przeprowadza Promocję w sklepach VIVE Profit .
2. Promocja obowiązuje od 23 listopada 2018 roku do 25 listopada 2018 roku.
3. Produkty objęte niniejszą Promocją to:
 Bielizna
 Bluza, polar, kamizelka
 Bluzka damska
 Body, podkoszulka, t-shirt
 Dodatki
 Dodatki sportowe
 Koc, kołdra duża, narzuta
 Koszula męska
 Kurtka dziecięca 0-164 cm
 Kurtka, płaszcz nieocieplane
 Kurtka, płaszcz ocieplane
 Marynarka, żakiet
 Mix domowy drobny
 Mix domowy duży
 Rajstopy, skarpety, majtki, krawat, mucha, kołnierzyk, mix drobiazgów,
 Odzież branżowa
 Odzież dziecięca 0-164 cm
 Plecak, torebka, walizka
 Ręcznik, poszwa, prześcieradło,
 Skaja
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Skóra
Spodenki krótkie
Spodnie
Spódnica
Sukienka, tunika
Sweter
Zabawka duża
Zabawka mała
Buty mix damskie
Buty mix dziecko
Buty mix męskie
Drewniaki, chodaki
Kozaki krótkie, botki
Kalosze dziecko
Kalosze męskie, damskie
Tenisówki, trampki
Buty narciarskie i snowboardowe

Szczegółowy opis asortymentów objętych promocją znajduje się w sklepach VIVE Profit Center
Sp. z o.o.
4. Z promocji wyłączone są produkty wyceniane indywidualnie, oznaczone jako „Top Model”,
asortymenty zaklipsowane oraz asortymenty chemii gospodarczej i akcesoriów tj. wszelkiego
rodzaju wkładki do butów, sznurówki, deski do prasowania, suszarki na bieliznę, drabinki, łyżki
do butów, szczotki do nakładana pasty i polerowania obuwia, rolki do czyszczenia ubrań,
pokrowce na ubrania, foliowe worki na śmieci, rękawice gumowe, ściereczki, zmywaki,
pudełka kartonowe, gry planszowe, wieszaki na ubrania, płyty CD, płyty DVD, płyty winylowe,
biżuteria, nowe obuwie (buty włoskie, bury marki Garsing), itp.
§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 50%, za każdą drugą sztukę zakupionego produktu
objętego promocją z tej samej grupy towarowej, liczony od ceny dnia.
Dla przykładu kupując produkt z grupy SWETER, na drugi produkt z tej samej grupy, czyli
SWETER będzie naliczony rabat w wysokości 50% ceny produktu w danym dniu sprzedaży. Przy
zakupie trzech sztuki produktów z tej samej grupy rabat jest naliczany tylko na drugą sztukę.
Przy zakupie czterech sztuk produktów z tej samej grupy rabat naliczany jest na drugą i czwartą
sztukę. Przy zakupie większej ilości produktów z tej samej grupy rabat jest naliczany na każdą
drugą, czwartą, szóstą, ósmą itd. Sztukę produktu.
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. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2018 r.

Strona3

