
REGULAMIN  AKCJI PROMOCYJNEJ BLACK FRIDAY  

W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki akcji promocyjnej „Black 

Friday” (dalej jako: „Akcja Black Friday”). Akcja Black Friday polega na promocyjnym rabacie na towary 

będące w asortymencie Organizatora. 

2. Organizatorem Akcji Black Friday jest Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Krakowiaków 78, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy – XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000024785, NIP 5291009959, REGON 010817199, Kapitał 

Zakładowy : 54 808 000 PLN (dalej jako: „Castorama” lub „Organizator”). 

3. Akcja Black Friday obowiązuje w sklepach stacjonarnych Castorama na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w sklepie internetowym Castorama dostępnym pod adresem: 

https://www.castorama.pl/ (dalej jako: „Sklepy”) w dniach 24-27 listopada 2017 r. lub do 

wyczerpania zapasów. 

4. Akcja Black Friday obejmuje wybrany asortyment dostępny w Sklepach. Informacje o wysokości 

obniżki cen poszczególnych towarów znajdować się będą obok towarów lub na stronie internetowej 

Sklepu.  

5. Lista towarów objętych Akcją Black Friday w Sklepach stacjonarnych może różnić się od listy 

towarów objętych Akcją Black Friday w innych Sklepach stacjonarnych oraz Sklepie internetowym. 

6. Obniżka cen w ramach Akcji Black Friday nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami 

dotyczącymi tego samego towaru. W sytuacji, gdy towar objęty Akcją Black Friday podlega innej 

promocji lub rabatowi, kupujący może wybrać, z której promocji lub rabatu chce skorzystać. 

Kupujący może wybrać wyłącznie jedną promocję lub rabat.  

7. Akcja Black Friday nie obejmuje sprzedaży hurtowej. W przypadku sprzedaży hurtowej rabatów 

wynikających z Akcji Black Friday nie stosuje się. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe 

uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień klienta 

złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych Sklepach Castorama) powyżej 

20 sztuk tego samego Produktu.  

8. Towar objęty Akcją Black Friday jest towarem pełnowartościowym. Wszelkie roszczenia Klienta 

wynikające z gwarancji i rękojmi będą rozpatrywane przez Castorama tak, jak względem towarów 

zakupionych poza Akcją Black Friday. 

9. Akcja Black Friday ma charakter wyprzedaży sezonowej. 

10. Ze względu na bezpieczeństwo własne i innych osób, w trakcie dokonywania zakupów w Sklepach 

stacjonarnych, Klienci powinni podporządkować się poleceniom służb porządkowych, ochrony oraz 

personelu Organizatora. 

https://www.castorama.pl/


11. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu lub można go otrzymać w każdym sklepie Castorama 

w Punkcie Obsługi Klienta, a także jest dostępny na stronie internetowej www.castorama.pl. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie właściwe 

regulaminy obowiązujące aktualnie u Organizatora. 

13. Castorama zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w tym 

również w trakcie trwania Akcji Black Friday. Do zakupów dokonanych przez wejściem w życie 

zmian zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zakupu. 

http://www.castorama.pl/

