
 
REGULAMIN PROMOCJI „Prezent na zawsze”  

 

 
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Prezent na zawsze”(„Promocja”) jest W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500269, o kapitale 
zakładowym w wysokości 200 000 000 złotych, opłaconym w całości, NIP: 9452178161, REGON 123054986 („Organizator”). 

 
2. Okres trwania Promocji: od 21.04.2017 r. do 24.04.2017 r.  
 
3. Miejscem Promocji są salony jubilerskie W. KRUK na terenie całej Polski (,,Salony”), (lista Salonów dostępna jest na stronie 

internetowej: www.wkruk.pl) oraz sklep internetowy działający pod adresem www.wkruk.pl („Sklep Internetowy”). 
 

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu biżuterii z kategorii: wisiorki, 
łańcuszki, kolekcja dziecięca (z wyłączeniem produktów, o których mowa w pkt. 6 poniżej) („Uczestnicy Promocji”). 

 
5. Każdy z Uczestników Promocji spełniających warunek, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu w 

wysokości 15% od regularnej ceny detalicznej brutto kupowanej przez niego biżuterii objętej Promocją. 
 
6. Promocja nie obejmuje: zegarków, obrączek, produktów z Kolekcji Freedom, Amore, produktów marki Damiani, jak również 

artykułów jubilerskich zamawianych na indywidualne zamówienie (o niestandardowym rozmiarze, wielkości kamienia, kolorze itp. 
zmianach parametrów). Z Promocji wyłączone są również towary przecenione lub objęte innymi obniżkami oferowanymi w 
Salonie. 

 
7.   Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w 

dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”. 
W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo 
wyboru czy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji. 

 
8. Uczestnicy Promocji nie mogą dokonywać płatności za towary objęte Promocją za pomocą punktów zgromadzonych z tytułu 

przynależności do programu lojalnościowego Organizatora „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”. Uczestnicy Promocji nie otrzymują 
punktów w programie lojalnościowym Organizatora „Klub dla Przyjaciół W.KRUK” za nabycie towarów objętych Promocją. 

 
9. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.   
 
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wkruk.pl i w Salonach. 
 
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.  
 
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również nie 

ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2017 r. 

 
  

 
Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r.  
- Organizator - 

http://www.wkruk.pl/
http://www.wkruk.pl/

