
Regulamin Akcji Promocyjnej 

„Darmowa choinka albo karta podarunkowa o wartości 50 zł dla zakupów na kwotę co najmniej

600 złotych w sklepach stacjonarnych Castorama”

(„Regulamin”)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Akcja  Promocyjna  „Darmowa  choinka  albo  karta  podarunkowa  o  wartości  50  zł  dla

zakupów na kwotę co najmniej 600 złotych w sklepach stacjonarnych Castorama” (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, NIP: 526-10-09-959, REGON: 010817199, BDO: 000009159, której kapitał

zakładowy wynosi 54.808.000,00 PLN, zwaną dalej „Castorama”. 

2. Akcja Promocyjna obowiązuje wyłącznie dla zakupów produktu(ów) dokonanych w Okresie

Promocji  bezpośrednio w sklepach stacjonarnych działających pod marką  „Castorama”  oraz

pod marką „Brico Depot” (dalej: „Sklep Stacjonarny”). Akcja Promocyjna nie obowiązuje dla

zamówień i zakupów dokonanych  w sklepie internetowym Castorama (dostępny pod adresem

www.castorama.pl),  także  w  przypadku  wyboru  opcji  odbioru  produktu(ów)  w  Sklepie

Stacjonarnym. 

3. Akcja  Promocyjna  będzie  trwała  w dniach od 13.12.2019 r.  do 15.12.2019 r.  w godzinach

otwarcia  poszczególnych  Sklepów  Stacjonarnych  („Okres  Promocji”)  lub  do  wyczerpania

zapasów Choinki i Karty Podarunkowej, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

4. Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów, dla których wartość zakupionych produktów w

ramach jednorazowego zakupu (jednej transakcji kasowej sprzedaży) wynosi co najmniej 600

złotych.  W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  produkty  zamówione  i  zakupione  przed  Okresem

Promocji  nie  są  objęte  Akcją  Promocyjną  (dotyczy to  również produktu(ów) zamówionych

przed Okresem Promocji, a odbieranych w Okresie Promocji). 

5. Akcja  Promocyjna  przeznaczona jest  dla  pełnoletnich osób fizycznych,  posiadających  pełną

zdolność do czynności prawnych,  osób fizycznych,  które ukończyły 13 lat i legitymując się

zgodą  rodziców lub  opiekunów prawnych  (chyba  że  zgoda  taka  w świetle  obowiązujących

przepisów nie jest konieczna dla potrzeb dokonania zakupu danego produktu), osób prawnych

lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają

zdolność prawną (,,Uczestnik Promocji”).

6. Akcja Promocyjna dotyczy całego terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://www.castorama.pl/


7. Akcja Promocyjna dotyczyła będzie zakupów produktu(ów) dokonanych w Okresie Promocji i

spełniających pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Warunki uczestnictwa i zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja  Promocyjna  kierowana  jest  do  klientów  (Uczestnicy  Promocji),  którzy  w  Okresie

Promocji  zakupią  bezpośrednio  w  Sklepie  Stacjonarnym  produkt/produkty  w  ramach

jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 600 złotych i dokonają pełnej zapłaty za taki

zakup w Okresie Promocji.  

2. W  przypadku  spełnienia  przez  Uczestnika  Promocji  warunku,  o  którym  mowa  powyżej  (i

pozostałych warunków określonych w Regulaminie), będzie on uprawniony do otrzymania, w

ramach prezentu:

a. jednej sztuki choinki, tj. jodły kaukaskiej ciętej o wysokości 150-170 cm, kod produktu:

662860 (dalej: „Choinka”), albo

b. jednej sztuki karty podarunkowej o wartości 50 zł uprawniającej do zakupów (możliwej

do wykorzystania) w Sklepach Stacjonarnych (dalej: „Karta Podarunkowa”). 

3. W ramach jednorazowego zakupu (jednej transakcji kasowej sprzedaży) na kwotę co najmniej

600 zł, Uczestnik Promocji jest uprawniony do otrzymania wyłącznie jednej sztuki Choinki albo

Karty Podarunkowej. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do uzyskania tylko jednej sztuki

Choinki albo tylko jednej Karty Podarunkowej także w wypadku, gdy w ramach jednorazowego

zakupu (jednej transakcji kasowej sprzedaży) wartość zakupionych produktów stanowiła będzie

wielokrotność kwoty 600 złotych. 

4. Uczestnik Promocji może według własnego wyboru zdecydować, czy w związku z dokonaniem

w ramach Akcji Promocyjnej zakupu na kwotę minimum 600 zł, chce otrzymać Choinkę czy

Kartę Podarunkowa, z tym zastrzeżeniem, że ilość Choinek oraz Kart Podarunkowych objętych

Akcją Promocyjną  jest  ograniczona i  ich ilość może  różnić się w poszczególnych Sklepach

Stacjonarnych. Oznacza to, że w przypadku, gdy w Okresie Promocji ilość Choinek albo Kart

Podarunkowych ulegnie wyczerpaniu, Uczestnik Promocji będzie mógł otrzymać wyłącznie ten

prezent,  który  pozostał  dostępny  w  Sklepie  Stacjonarnym,  w  którym  dokonał  zakupu

uprawniającego go do otrzymania  takiego prezentu.  W przypadku,  gdy wyczerpaniu  ulegną

zarówno Choinki oraz Karty Podarunkowe, skorzystanie przez Uczestnika Promocji  z Akcji

Promocyjnej  nie  będzie  możliwe.  Informację  o  dostępności  Choinki  i  Karty  Podarunkowej

Uczestnik  Promocji  może  uzyskać  w  Punkcie  Informacyjnym  znajdującym  się  Sklepie

Stacjonarnym  -  Uczestnik  Promocji  przed  dokonaniem  zakupu  powinien  potwierdzić



dostępność Choinki i Karty Podarunkowej w Punkcie Informacyjnym Sklepu Stacjonarnego, w

którym chce dokonać zakupu.  

5. Uczestnik  Promocji,  który  w  ramach  Akcji  Promocyjnej  wybierze  jako  prezent  Kartę

Podarunkową, nie może jej wykorzystać na potrzeby opłacenia zakupu, w związku z którym

otrzymał  Kartę  Podarunkową.  Karta  Podarunkowa  może  zostać  wykorzystana  dopiero  w

ramach kolejnych zamówień/zakupów. 

6. W celu otrzymania  Karty Podarunkowej  w ramach Akcji  Promocyjnej,  Uczestnik Promocji

zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników w Punkcie Informacyjnym Sklepu

Stacjonarnego oraz okazania paragonu lub faktury (dokumentu potwierdzającego jednorazowy

zakup zgodny z  §  2 ust.  1  Regulaminu  dokonany w Okresie  Promocji).  Pracownik Sklepu

Stacjonarnego, wydając Kartę Podarunkową Uczestnikowi, dokona adnotacji o jej wydaniu na

paragonie lub fakturze.  Pracownik Sklepu Stacjonarnego może żądać potwierdzenie odbioru

Karty Podarunkowej.

7. Karta Podarunkowa będzie wydawana tylko w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego,  w

dniu dokonania zakupu opisanego w § 2 ust. 1 Regulaminu i tylko w Sklepie Stacjonarnym, w

którym dokonano tego zakupu. Uczestnik Promocji nie spełni warunków Akcji Promocyjnej

w przypadku  zgłoszenia  się  po odbiór  Karty Podarunkowej  w innym terminie  lub  w innym

Sklepie Stacjonarnym.

8. W chwili wydania Karty Podarunkowej dokonana zostanie jej aktywacja (doładowanie). Karta

Podarunkowa ważna jest przez 12 miesięcy od dnia jej aktywacji. Karta Podarunkowa nie jest

wymieniana na gotówkę. Szczegółowe zasady dotyczące Karty Podarunkowej nieuregulowane

w niniejszym  Regulaminie  określa  regulamin  karty  podarunkowej  Castorama  dostępny pod

adresem https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy

9. W przypadku gdy Uczestnik Promocji  w ramach Akcji  Promocyjnej  wybierze  jako prezent

Choinkę, będzie ona możliwa do odbioru przez Uczestnika Promocji po okazaniu paragonu lub

faktury (dokumentu  potwierdzającego jednorazowy zakup zgodny z  §  2  ust.  1  Regulaminu

dokonany  w  Okresie  Promocji).  Pracownik  Sklepu  Stacjonarnego,  wydając  Choinkę

Uczestnikowi, dokona adnotacji  o jej wydaniu na paragonie lub fakturze. Pracownik Sklepu

Stacjonarnego może żądać potwierdzenie odbioru Choinki.

10. Choinka  będzie  wydawana  tylko  w  godzinach  otwarcia  Sklepu  Stacjonarnego,  w  dniu

dokonania zakupu opisanego w § 2 ust.  1 Regulaminu  i  tylko w Sklepie Stacjonarnym,  w

którym dokonano tego zakupu. Uczestnik Promocji nie spełni warunków Akcji Promocyjnej

w przypadku  zgłoszenia  się  po  odbiór  Choinki  w innym  terminie  lub  w  innym  Sklepie

Stacjonarnym.  

11. W wypadku, gdy Uczestnik Promocji po skorzystaniu z Akcji Promocyjnej dokona zwrotu (tj.

odstąpi od umowy sprzedaży na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisów prawa lub

https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy


odrębnych  zobowiązań  Castorama)  jednego  lub  więcej  spośród  produktów,  na  podstawie

zakupu  których  uzyskał  uprawnienie  do  uzyskania  prezentu  w postaci  Choinki  albo  Karty

Podarunkowej w ramach Akcji Promocyjnej,  i w wyniku takiego zwrotu wartość zakupu (na

podstawie  którego Uczestnik  Promocji  uzyskał  uprawnienie  do uzyskania  prezentu)  ulegnie

obniżeniu poniżej kwoty 600 zł, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do zwrotu wartości

uzyskanego prezentu. W przypadku Karty Podarunkowej Castorama zamiast zwrotu wartości

uzyskanego prezentu zaakceptuje również zwrot Karty Podarunkowej, jeśli kwota na tej Karcie

Podarunkowej nie będzie niższa niż 50 złotych.

12. Zwrot  samej  Choinki  niepowiązany  ze  zwrotem  produktu(ów),  których  zakup  uprawniał

Uczestnika Promocji do jej otrzymania możliwy jest na zasadach ogólnych obowiązujących w

Castorama. W takim jednak przypadku, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania kwoty, po

której Choinka była oferowana do sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje  dotyczące  przebiegu  Akcji  Promocyjnej  mogą  być  zgłaszane  do

Castorama  na  adres:  ul.  Krakowiaków  78,  02-255  Warszawa;  na  adres  mailowy:

bok@castorama.pl

2. Reklamacja  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko  Uczestnika  Promocji,  jego  adres

korespondencyjny  lub  adres  e-mail  (w  zależności  od  tego,  gdzie  ma  zostać  przesłane

ustosunkowanie  się  przez  Castorama  do  reklamacji)  oraz  numer  zamówienia/dane  umowy,

którego(ej) dotyczy reklamacja.

3. Castorama ustosunkuje się do reklamacji i przekaże swoje stanowisko Uczestnikowi Promocji

w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji.  Odpowiedź  na  reklamację  zostanie

przekazana na dane kontaktowe podane przez Uczestnika Promocji w reklamacji.

4. Akcja  Promocyjna  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem  wzajemnym,  loterią

promocyjną,  grą, której wynik zależy pod przypadku,  ani żadną inną formą przewidzianą w

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019.847 t.j.).

5. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  Sklepach  Stacjonarnych  oraz  pod  adresem:

https://www.castorama.pl/regulaminy/.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2019 r.


