
REGULAMIN AKCJI

„Kup Kindii i Cleanic - odbierz Barbie lub HotWheels ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Kup Kindii i Cleanic - 
odbierz Barbie lub HotWheels ”

1.2. Organizatorem akcji „Kup Kindii i Cleanic - odbierz Barbie lub HotWheels ” 
jest firma Vica Sp. z o.o.  z siedzibą w Pępowie (kod: 63-830) przy ul. 
Bojanowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000220124, NIP: 6961756883.

1.3. Akcja prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Vica.

2. DEFINICJE

2.1. Akcja – oznacza akcję „Kup Kindii i Cleanic - odbierz Barbie lub HotWheels ”, 
której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie Akcji.

2.2. Uczestnik – oznacza klienta, który dokonuje zakupu w sieci drogerii Vica. 
Pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
biorącą udział w Akcji.

2.3. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji.

2.4. Regulamin Akcji – oznacza regulamin akcji „Kup Kindii i Cleanic - odbierz 
Barbie lub HotWheels ”

2.5. Sklep - oznacza stacjonarny sklep sieci „Vica”.

2.6. Lalka i Samochodzik – oznacza wybraną nagrodę w Akcji, którą Uczestnik 
może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie Akcji. Cena detaliczna 
Lalki wynosi 65,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć zł brutto), a 
Samochodzików 45,00 zł brutto

2.7. Zakup – zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży objętej paragonem fiskalnym 
lub fakturą VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w 
formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

3. CZAS TRWANIA AKCJI

3.1. Akcja trwa w okresie od 15.07.2019 r. do 15.08.2019 r. jednak nie dłużej niż 
do wyczerpania zapasów Lalek i Samochodzików 

3.2. Informacja o wyczerpaniu zapasów Lalek i Samochodzików w Akcji zostanie 
umieszczona w sklepach sieci „Vica” oraz na profilu facebook 
www.facebook.pl/drogeria.vica/. Informacja o braku Nagród w danym sklepie sieci
„Vica” zostanie umieszczona w danym sklepie sieci „Vica”.

4. ZASADY AKCJI

4.1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z 
Regulaminem Akcji.



4.2. Uczestnik, biorąc udział w Akcji, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem 
Akcji oraz że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.

4.3. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników ustalonej w Regulaminie Akcji 
kwoty 150 zł poprzez zakup danych produktów.

4.4. Kwota 150 zł jest sumą kwoty, jaką Uczestnik zapłacił za produkty marek 
Cleanic i Kindii w okresie Trwania Akcji

4.5. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik musi dokonać zakupu minimum jednej 
paczki pieluch Kindii.

4.6. Aby wziąć udział w akcji Uczestnik musi posiadać aktywną kartę VicaClub.

4.7. Uczestnik może zbierać dowolne kwoty w czasie trwania Akcji, kwota jest 
widoczna na karcie Vica Club.

4.8. W chwili przyznania kwoty Uczestnikowi, Uczestnik traci prawo do 
odstąpienia od Zakupu i zwrotu zakupionych w ramach Zakupu produktów, o ile w
odniesieniu do danego Sklepu lub asortymentu, do takiego zwrotu byłby on 
uprawniony. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak 
uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady 
fizyczne lub prawne lub gwarancji jeśli gwarancja została w odniesieniu do 
danego produktu udzielona. 

5. Odbiór Nagród

5.1. W celu wykorzystania zebranej kwoty, Uczestnik, po informacji od kasjerki o 
przekroczeniu 150 zł, może odebrać Nagrodę.

5.2. Zebrana kwota być wykorzystana wyłączne jeden raz i nie podlega zwrotowi. 
Na podstawie zebranej Kwoty można uzyskać wyłącznie jedną Nagrodę (1) Lalkę 
albo jeden zestaw (1) Samochodzików.

5.3. Organizator zastrzega, że liczba Nagród (w tym ich rodzajów) w ramach Akcji
jest ograniczona, a dostępność Nagród (w tym ich poszczególnych rodzajów), 
może różnić się w poszczególnych Sklepach, a w konsekwencji niektóre lub 
wszystkie rodzaje Nagród mogą być niedostępne w danym Sklepie. Powyższe nie 
ogranicza jednak możliwości wykorzystania Punktów w innym Sklepie pod 
warunkiem dostępności danego rodzaju Nagrody w danym Sklepie.

5.4. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne Lalek i Samochodzików 
na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). Dla uniknięcia wątpliwości 
precyzuje się, że Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji w 
odniesieniu do Lalek oraz Samochodzików.

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na 
adres vica@vica.pl.

7.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni 
od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje 
składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej n .



7.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o 
dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później 
jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę 
składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt 7.2 
powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

7.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego 
reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.vica.pl oraz w 
Sklepach.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji,
o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

8.3. Informacja o zmianie Regulaminu Akcji zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.vica.pl oraz będzie dostępna w Sklepie.

8.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu Akcji, nastąpi nie później niż na 3 dni 
kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu Akcji. Dokładna data 
wejścia w życie zmian Regulaminu Akcji zostanie wskazana w powiadomieniu o 
zmianie Regulaminu Akcji, o którym mowa w pkt 8.3 powyżej.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują 
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa 


