
Regulamin Akcji Elektronarzędzia 

- rabat 10% na akcesoria marek ERBAUER i Universal Fit 

przy zakupie wybranych elektronarzędzi 

(dalej: „Regulamin”) 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

I.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod hasłem „Akcja Elektronarzędzia” - rabat 10% na akcesoria 
marek ERBAUER i Universal Fit (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Castorama Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowiaków 78, 02-255 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
24785, nr NIP: 526-10-09-959; o kapitale zakładowym w wysokości 54 808 000 złotych (dalej jako: 
„Castorama”). Akcją Elektronarzędzia objęte jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we 
wszystkich Sklepach Castorama (dalej „Sklepy”). 

I.2. Czas trwania Akcji Elektronarzędzia obejmuje okres od 18.07.2018 r. do 05.08.2018 r. lub do dnia 
wyczerpania produktów objętych Akcją Elektronarzędzia. 
  

II. Zasady przyznawania nagród 
 

II.1. Za zakup wybranego produktu elektronarzędzi marki: MacAllister, Black&Decker, Bosch, 
DeWALT, Evolution, JCB, Makita, Metabo, Ryobi, Skil (dalej: „Produkt uprawniający do udziału w 
Akcji Elektronarzędzia”) Klient Sklepu otrzyma rabat w wysokości 10% na zakup dowolnych akcesoriów 
marek: ERBAUER i Universal Fit (dalej: „Produkt objęty Akcją Elektronarzędzia”).   
II.2. Klienta Sklepu będzie miał możliwość skorzystania z przyznanego rabatu, jeżeli w ramach jednych 
zakupów dokonana zakupu Produktu uprawniającego do udziału w Akcji Elektronarzędzia i Produktu 
objętego Akcją Elektronarzędzia. / Rabat będzie mógł być wykorzystany do dnia zakończenia Akcji 
Elektronarzędzia.  
II.3. Rabat przyznawany w ramach Akcji Elektronarzędzia nie łączy się z rabatami przyznanymi na 
podstawie innych akcji promocyjnych obowiązujących w Sklepie. 
II.3. Z udziału w Akcji promocyjnej wyklucza się osoby będące: 

a. pracownikami Castorama 
b. członkami najbliższych rodzin pracowników Castorama, 

Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie „d”, rozumie się małżonków, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
 

IV. Zwrot Produktów uprawniających do rabatu 
 

 IV.1 Jeżeli Klient Sklepu zwróci lub wymieni Produkt uprawniający do udziału w Akcji Elektronarzędzia 
na produkt nie uprawniający do udziału w Akcji Elektronarzędzia, po wcześniejszym wykorzystaniu 
przyznanego rabatu na zakup Produktów objętych Akcją Elektronarzędzia, Klient Sklepu będzie 
zobowiązany do zwrotu kwoty przyznanego rabatu.  
 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

V.1. Treść niniejszego Regulaminu będzie ogólnodostępna we wszystkich Sklepach w punktach obsługi 
klienta oraz na stronie Castorama www.castorama.pl.  
V.2. Uczestnictwo w Akcji Elektronarzędzia jest dobrowolne.  
V.4. Udział w Akcji Elektronarzędzia oznacza akceptację jej zasad wyrażonych w Regulaminie. 
V.5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, dodatkowe informację o Akcji 
Elektronarzędzia można uzyskać pod adresem email: obsluga.klienta@castorama.pl lub bezpośrednio 
w Sklepie u pracowników Sklepu. 
 

 

http://www.castorama.pl/


 


