
                                                                                           
  

 
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WYPRZEDAŻ” 
(dalej jako: „Regulamin”) 

 
§ 1 

 
Organizatorem Akcji promocyjnej „WYPRZEDAŻ” (dalej jako: „Wyprzedaż”) 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 (dalej jako: „Castorama”). 

 
§ 2 

 

1. Wyprzedaż organizowana jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama i Brico Depot na 
terenie Polski w terminie 30.08.2017r. –  3.09.2017r.  

2. W Wyprzedaży mogą brać udział Przedsiębiorcy, Klienci indywidualni oraz Pracownicy Spółki 

Castorama (dalej jako: „Uczestnicy”).  

3. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie wybranych towarów znajdujących się w ofercie w danym 
sklepie Castoramy i Brico Depot.  

 

§ 3 
 

1. Cena towaru w poszczególnych sklepach Castoramy i Brico Depot może być różna. Obniżenie ceny 
towaru w danym sklepie nie oznacza obniżenia ceny tego samego towaru w innych sklepach 

Castoramy lub Brico Depot.  

 
2. Towary objęte Wyprzedażą umieszone są w specjalnie wyznaczonych w tym celu miejscach na 

terenie sklepu Castorama lub Brico Depot oraz opatrzone są etykietą cenową z przekreśloną ceną 
pierwotną oraz aktualną ceną promocyjną. 

 

3. Ceny przekreślone to ceny, które występowały w systemie kasowym co najmniej tydzień przed 
rozpoczęciem Wyprzedaży.   

 
4. Sprzedaż towaru następuje w danym dniu zakupu, po cenie całkowitej. Wyłączona jest możliwość 

wpłacenia zaliczki na poczet ceny zakupu i odbioru towaru w innym dniu niż dzień zakupu, chyba, że 
Uczestnik zapłaci 100% ceny i zleci Castorama usługę transportową.  

 

§ 4 
 

Reklamacje i zwroty rozpatrywane będą na zasadach obowiązujących przy sprzedaży towarów 
nieobjętych Wyprzedażą. 

 

§ 5 
 

1. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Uczestników. Regulamin dostępny jest w Punkcie 
Obsługi Klienta. 

 
2. Przez przystąpienie do Wyprzedaży Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami 

Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do 
udziału w Wyprzedaży 

 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2017r. 


