
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 2020 

1. Postanowienia ogólne: 

1.1 Nazwa promocji: VICA CLUB - Program lojalnościowy 2020. 

1.2 Nagroda: Urządzenie Beko – Generator pary. 

1.3 Organizatorem programu lojalnościowego jest: Vica Sp. z o.o. 

 

2. Instrukcja działania Programu lojalnościowego: 

2.1 Nagrody otrzymują klienci, którzy w całym okresie trwania akcji dokonają zakupów, tylko w stacjonarnych 

placówkach Drogerii Vica na wyznaczoną kwotę (suma wszystkich zakupów w okresie trwania programu 

lojalnościowego). 

2.2 W programie biorą udział wszyscy uczestnicy Vica Club (za wyjątkiem pracowników sieci Vica i ich rodzin). 

 

3. Warunki korzystania z promocji: 

3.1 Klient ma możliwość skorzystania z dwóch form otrzymania prezentu Beko: 

 

1. dokonując zakupów w okresie 05.10.2020 do 22.11.2020 r. na łączną wartość 2000 zł, 
2. przy uzbieraniu łącznej kwoty 1 200 zł za zakupy w terminie 05.10.2020 do 22.11.2020 r. klient ma 

możliwość dopłaty w kwocie 50% wartości rynkowej nagrody w celu jej odebrania. 

3.2 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

3.3 Klient odbiera nagrodę od razu po uzbieraniu ustalonej w regulaminie kwoty. W przypadku braku nagrody na 

sklepie termin oczekiwania wzrasta do 7 dni roboczych, 

3.4 Warunkiem koniecznym, aby uczestniczyć w programie lojalnościowym i mieć możliwość odebrania nagrody, jest posiadanie prawidłowo 
zarejestrowanej karty Vica Club, tzn. dane do systemu są poprawnie wprowadzone i zgodne z danymi Klienta. 

 

4. Szczegółowe warunki promocji: 

4.1 Czas trwania promocji: 05.10.2020 do 22.11.2020 r. 

4.2 Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość otrzymania nagrody: Urządzenie 

Beko – Generator pary. 

4.3 Model prezentu może ulec zmianie, zachowując tym samym rynkową wartość. 

4.4 Wartość rynkowa nagrody: 450 zł. 

 

5. Inne postanowienia: 

5.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią 

niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

5.2 W celu przyjęcia reklamacji, wymagany jest paragon, dołączony do nagrody. 



5.3 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej https://vica.pl/ 

5.4 Odpowiednie zastosowanie do niniejszego programu ma regulamin VicaClub. 

5.5 Nieuregulowane sprawy niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu VicaClub mają zastosowanie odpowiednio 

w Kodeksie Cywilnym. 

https://vica.pl/

