
 

Kampania „Pomoc dla Ukrainy” 

z dnia 27.04.2022 

§1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Kampanii „Pomoc dla Ukrainy” (dalej również jako: „Kampania”) jest AMBRA 

BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 336, 02-819 Warszawa, zarejestrowanej 

w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000759267, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, NIP 951-23-10-694,  

REGON 142405847, BDO: 000059217, zwana dalej „ AMBRA BRANDS”. 

2. Kampania „Pomoc dla Ukrainy” trwa w terminie od 28.04.2022 r. do odwołania.  

 

§2 CEL KAMPANII 

1. Celem Kampanii „Pomoc dla Ukrainy” jest zebranie środków, które zostaną przekazane w formie 

darowizny organizacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej KRS 0000259298 

prowadzącej działania pomocowe dla Ukrainy. 

 

 

§3 ZASADY KAMPANII 

1. W ramach Kampanii „Pomoc dla Ukrainy”, za każdą sprzedaną przez AMBRA BRANDS  w 

okresie trwania Kampanii butelkę wina marki Koblevo i/lub wódki Kozak  AMBRA BRANDS  

przekaże dochód ze sprzedaży tych produktów  na organizację Polskie Centrum Pomocy 

Międzynarodowej. 

2. W Kampanii biorą udział wszystkie butelki wina Koblevo i/lub wódki Kozak zarezerwowane 

przez dowolnego odbiorcę na Winezja.pl w czasie trwania Kampanii. 

3. Odpowiednia kwota będzie przekazywana w formie darowizny na konto organizacji Polskie 

Centrum Pomocy Międzynarodowej w każdym miesiącu trwania Kampanii „Pomoc dla 

Ukrainy”. 

4. Kampania „Pomoc dla Ukrainy” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania 

kampanii.  

 

 §4 KONTAKT 

1. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorem drogą mailową na adres email: 

winezja@winezja.pl w temacie maila prosimy o dodanie dopisku: Kampania „Pomoc dla Ukrainy” 

2. Organizator odpowie na wszystkie maile nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych  

 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego 

prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu  jeżeli jest 

to uzasadnione.  

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.winezja.pl; 

www.centrumwina.pl; www.ambra.com.pl 

4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z przeprowadzenia niniejszej Kampanii jest 

prawo polskie. 
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