REGULAMIN ZOBOWIĄZANIA „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY"
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2.

1.

§1
Niniejszy Regulamin zobowiązania „Gwarancja najniższej ceny" („Regulamin") został wydany na
podstawie uchwały nr 7/2011 Zarządu Castorama Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2011r.
Regulamin określa zasady zobowiązania Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-255), przy ul. Krakowiaków 78 („Castorama") „Gwarancja najniższej ceny".
§2
Zobowiązanie Castorama pod nazwą „Gwarancja najniższej ceny" dotyczy zwrotu różnicy
pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta na rzecz Castorama, a niższą ceną obowiązującą w innym
sklepie wielkopowierzchniowym na rzecz Klienta, który:
a) dokona zakupu w sklepie stacjonarnym Castorama,
b) w terminie 15 dni od daty zakupu, znajdzie identyczny produkt oferowany w niższej cenie w

innym sklepie wielkopowierzchniowym prowadzącym działalność zbliżoną do działalności
Castorama znajdującym się w odległości nie większej niż 30km od sklepu Castorama, w
którym Klient dokonał zakupu,

2.

Zobowiązanie Castorama „Gwarancja najniższej ceny" nie dotyczy cen produktów oferowanych:
a)
b)
c)
d)
e)

1.

w sklepach internetowych,
bezpośrednio przez producentów towarów i hurtowników,
przez inne sklepy wielkopowierzchniowe w ramach wyprzedaży, końcówek serii, promocji,
w ramach likwidacji innego sklepu wielkopowierzchniowego,
zobowiązanie "Gwarancja najniższej ceny" nie dotyczy różnic cenowych pomiędzy sklepami
Castorama,
f) zobowiązanie "Gwarancja najniższej ceny" nie dotyczy różnic cenowych pomiędzy sklepami
Castorama i Brico.
§3
W celu otrzymania zwrotu różnicy w cenie, Klient zobowiązany jest przedstawić w sklepie
Castorama, w którym dokonał zakupu:
a) dowód zakupu potwierdzający zakup produktu, w stosunku do którego ma zostać zwrócona
różnica w cenie,
b) dowód potwierdzający, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w § 2

2.

Zwrot różnicy w cenie następuje w taki sam sposób i na ten sam rachunek, w jaki i z którego
Klient zapłacił cenę Castorama.

§4
Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i Pracowników Castorama. Regulamin dostępny
jest
na
stronie
internetowej
Castorama
pod
adresem:
http://www.castorama.pl/castorama/nasze_zobowiazania
§5
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. W przypadku produktów zakupionych w sklepie
Castorama przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu obowiązującego w dniu dokonania zakupu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r.

§6

