
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK WEEKEND” W SKLEPACH LEE WRANGLER  
23.11.2018 – 25.11.2018 

 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Promocja Black Weekend (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez VF Polska Distribution 
Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000108462, NIP 526-26-16-408, REGON 017520918, kapitał zakładowy: 
100.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).  

2. Promocja obejmuje zakupy dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w jednym ze 
specjalnie oznaczonych sklepów, objętych akcją (dalej „Sklepy” lub w liczbie pojedynczej: „Sklep”). 

 
 

II. Zasady i czas trwania Promocji 
 

1. Do skorzystania z Promocji ma prawo wyłącznie osoba fizyczna (dalej: „Kupujący”), która w czasie 
trwania Promocji, określonym w pkt II. 3., zakupi w jednym ze Sklepów towar marki Lee lub marki 
Wrangler. 

2. Przy zakupie jednej (bądź więcej) sztuki towaru określonego w pkt. II. 1., Kupujący otrzyma   rabat 
w wysokości 25%. 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2018 roku i kończy w dniu 25 listopada 2018 roku. 
 
 

III. Ograniczenia 
 

1. Niniejszej Promocji nie można łączyć z innymi promocjami prowadzonymi w Sklepie. 

2. Promocja nie ma zastosowania do produktów objętych wyprzedażą.  

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów z kolekcji jesień-zima 2018. 
 
 

IV. Reklamacje 
 

1. Reklamacje towaru zakupionego w ramach Promocji rozpatrywane będą przez Sprzedającego z 
tytułu rękojmi (Dz. U. 2014 poz. 827).  

2. Wszelkie reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym 
Regulaminem należy zgłaszać Kierownikowi Sklepu, w którym Klient dokonał, lub miał zamiar 
dokonać, zakupu towaru, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, będącego podstawą reklamacji. 
Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 
 
 

V.  Pozostałe  
 
1. Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin.  
2. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w każdym ze Sklepów. 
3. Przystępując do Promocji Kupujący wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje 

się przestrzegać jego postanowień.  


