Regulamin Akcji Promocyjnej „Darmowy kurier dla zamówień na kwotę co najmniej 400 złotych”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Akcja Promocyjna „Darmowy kurier dla zamówień na kwotę co najmniej 400 złotych” (dalej:
„Akcja Promocyjna”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-255, ul. Krakowiaków 78, wpisaną przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024785, której kapitał zakładowy wynosi 54.808.000,00 PLN, NIP: 526-10-09-959, REGON:
010817199, zwaną dalej „Castorama”.

2.

Akcja Promocyjna będzie dotyczyła zamówień złożonych w dniu 05.12.2018 r. w sklepie
internetowym Castorama dostępnym pod adresem www.castorama.pl (zwanym dalej „Sklepem
Internetowym”), przy czym we wskazanym okresie Akcją Promocyjną objęty będzie asortyment
produktów, dla których dostępna jest opcja dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej
(opcja dostawy „Kurier”) (zwanych dalej „Produktami”). Klient może sprawdzić, czy dla danego
produktu dostępna jest opcja dostawy „Kurier” na stronie Sklepu Internetowego (na podstronie
prezentującej dany produkt). Informacja o opcjach dostawy dla wybranego
produktu/produktów dostępna jest również po przejściu do zakładki „Koszyk” oraz w czasie
składania zamówienia.

3.

Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie dostaw w wykonaniu zamówień, dla których wartość
zamówionych Produktów wynosi co najmniej 400 złotych. Wartość Produktów obliczana będzie
według cen brutto Produktów objętych zamówieniem. Dla potrzeb określenia wartości
zamówienia w celu stwierdzenia, czy spełnione są warunki przyznania korzyści w ramach Akcji
Promocyjnej, do wartości zamówienia nie będą doliczane koszty związane z dostawą
zamówionych Produktów oraz ewentualne koszty związane z wybranym sposobem płatności.

4.

Akcja Promocyjna dotyczy terenu całego terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Warunki uczestnictwa i zasady Akcji Promocyjnej
1.

Akcja Promocyjna kierowana jest do Klientów (dalej: „Klienci”), którzy w dniu 5 grudnia 2018 r.
złożą zamówienie i kupią w Sklepie Internetowym jeden z Produktów, w ramach zamówienia o
wartości co najmniej 400 złotych (zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej) i wybiorą dla zamówienia opcję
dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja dostawy „Kurier”). Akcja promocyjna
nie dotyczy Produktów Promocyjnych, dla których wybrana zostanie opcja dostawy za
pośrednictwem firmy transportowej (opcja dostawy „Firma transportowa”).

2.

Klient, który spełni warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu będzie uprawniony w związku z
dokonaniem zakupu Produktu do uzyskania korzyści w postaci darmowej dostawy tego produktu
za pośrednictwem Kuriera (nie będzie ponosił kosztów dostawy kurierskiej zamówionych
Produktów objętych w czasie złożenia zamówienia Akcją Promocyjną).

3.

Możliwość skorzystania z opcji zakupu z dostawą, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta
(w tym dostępność opcji „Kurier”), mogą różnić się w zależności od wybranego Sklepu Castorama
(wybór sklepu dokonywany jest przez Klienta w sekcji „Wybierz sklep”) oraz wybranych
produktów objętych zamówieniem. Oznacza to, że w przypadku objęcia jednym zamówieniem
również innego produktu, dla którego nie jest dostępna opcja dostawy za pośrednictwem firmy
kurierskiej (opcja „Kurier”), skorzystanie z opcji dostawy „Kurier” nie będzie możliwe i tym
samym nie będzie możliwe skorzystanie z Akcji Promocyjnej. Informacje o dostępnych opcjach
dostawy produktów będą wyświetlane Klientom przy produktach po dokonaniu przez Klienta
wyboru Sklepu Castorama oraz w procesie składania zamówienia. Dostępność poszczególnych
Produktów może różnić się w zależności od wybranego Sklepu Castorama.

4.

Sprzedaż Produktów w ramach Akcji Promocyjnej nie jest możliwa w ilościach hurtowych. W
razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach
jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni w tym samym lub
różnych Sklepach Castorama) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.

5.

W sytuacji dokonania przez Klienta częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na
podstawie zamówienia, w taki sposób, że wartość Produktów objętych zamówieniem, co do
których Klient nie odstąpił od umowy sprzedaży będzie niższa niż 400 złotych, Klient będzie
zobowiązany do uiszczenia kosztów dostawy w takiej wysokości, w jakiej koszty takie Klient
zobowiązany jest ponieść (bez zastosowania mechanizmu Akcji Promocyjnej) w związku z
dostawą tej części Produktów, co do której Klient od umowy nie odstąpił.

§3
Inne kwestie związane z zakupem w Sklepie Internetowym
1.

Do wszystkich kwestii związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu
Internetowego nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się postanowienia
Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego Castorama dostępnego na stronie internetowej:
https://www.castorama.pl/regulaminy/regulamin-sklepu-castorama .

§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji Promocyjnej dostępny jest w siedzibie Castorama
oraz pod adresem: https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy

2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje dla zamówień złożonych w dniu 5 grudnia 2018 r.

