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ANEKS NR 1 

 

DO WARUNKÓW SKORZYSTANIA Z OFERTY POD NAZWĄ: 
,,-15% DLA CZŁONKÓW KSK PRZY PARAGONIE POWYŻEJ 500 ZŁ” 

 

 
podpisany w dniu 21 listopada 2019 roku w Krakowie, przez: 

 
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Oferent”). 
 

§ 1.  
 

Oferent postanowił zmienić Warunki skorzystania z oferty pod nazwą: ,,-15% DLA 
CZŁONKÓW KSK PRZY PARAGONIE POWYŻEJ 500 ZŁ” („Warunki skorzystania z 
Oferty”) w ten sposób, że: 
 

1. Dodany zostaje pkt. 8a. Warunków skorzystania z Oferty, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 
„W przypadku zakupu w ramach Oferty w Sklepie Internetowym więcej niż jednego 

Produktu, Przyjmujący Ofertę jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w 

zakresie łącznie wszystkich Produktów. Przyjmujący Ofertę nie jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych Produktów z zestawu 

zakupionego w ramach Oferty w Sklepie internetowym.”. 

 
 

§ 2. 
 
Pozostałe Warunki skorzystania z Oferty pozostają bez zmian.  

 

§ 3. 

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 

§ 4. 
 
Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.  
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WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY POD NAZWĄ: 
„-15% DLA CZŁONKÓW KSK PRZY PARAGONIE POWYŻEJ 500 ZŁ” 

 
1. Składającym ofertę pod nazwą „-15% dla członków KSK przy paragonie powyżej 500 zł” 

(„Oferta”) 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 
(„Oferent”). 

2. Oferta obowiązuje: od 12.11.2019 r. do 24.12.2019 r. 
3. Z Oferty można skorzystać we wszystkich salonach jubilerskich W.KRUK na terenie Polski 

(„Salony”) oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem www.wkruk.pl („Sklep 
internetowy”). Lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej: www.wkruk.pl.  

4. Oferta obejmuje produkty z kategorii: biżuteria oraz akcesoria Fashion, dostępne w 
sprzedaży w Salonach lub w Sklepie Internetowym - („Produkty”), z wyłączeniem Kolekcji 
Amore, obrączek oraz zegarków. Rabat naliczany jest od regularnych (bazowych) cen 
sprzedaży.  

5. Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami 
w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Oferty spełnią łącznie 
następujące warunki: 

a) są członkami programu lojalnościowego Organizatora pod nazwą „Klub dla 
Przyjaciół W.KRUK. lub zainstalują aplikację mobilną W.KRUK i utworzą w niej 
konto, a następnie przystąpią do programu lojalnościowego Organizatora pod 
nazwą „Klub dla Przyjaciół W.KRUK.” 

b) dokonają zakupu dowolnego produktu/ produktów objętych Ofertą w cenach 
regularnych (bazowych) na łączną kwotę minimum 500,00 zł brutto (transakcja 
musi być stwierdzona jednym paragonem) („Przyjmujący Ofertę”). 

6. Przyjmujący Ofertę, spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony 
do zakupu w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) produktów 
objętych Ofertą z rabatem w wysokości -15% na Produkty. 

7. Oferta nie łączy się z innymi ofertami/rabatami oferowanymi przez Oferenta w dniu 
sprzedaży, z wyjątkiem oferty „Zrób zakupy za min. 299 zł / 300 zł – odbierz naszyjnik za 
1 zł”.  

8. Przyjmujący Ofertę nie może dokonywać płatności za Produkty objęte Ofertą za pomocą 
punktów zgromadzonych z tytułu przynależności do programu lojalnościowego oferenta 
„Klub dla Przyjaciół W.KRUK”. przyjmujący Ofertę nie otrzymuje punktów w programie 
lojalnościowym Oferenta „Klub dla Przyjaciół W.KRUK” za nabycie Produktów objętych 
Ofertą. 
8a. W przypadku zakupu w ramach Oferty w Sklepie Internetowym więcej niż jednego 
Produktu, Przyjmujący Ofertę jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w 
zakresie łącznie wszystkich Produktów. Przyjmujący Ofertę nie jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych Produktów z zestawu 
zakupionego w ramach Oferty w Sklepie internetowym. 

9. Przyjęcie Oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków skorzystania z 
Oferty. 

10. Warunki skorzystania z Oferty dostępne są na stronie internetowej: www.wkruk.pl i w 
Salonach. 

11. Warunki skorzystania z Oferty nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu 
rękojmi.  

12. Przyjmujący Ofertę może wielokrotnie skorzystać z Oferty w okresie jej obowiązywania, 
pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków skorzystania z Oferty.  

13. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
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14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Oferty będą rozpatrywane w terminie 14 dni od 
daty ich zgłoszenia. 

15. Warunki skorzystania z Oferty obowiązują od dnia 12.11.2019 roku. 
 

Kraków, dnia 12.11.2019 r. 

 

Oferent 


