
REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT ZA 1 ZŁ” 

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „PREZENT ZA 1 ZŁ” („Promocja”) jest W.KRUK S.A. 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, 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, NIP: 9452178161, REGON: 123054986, o kapitale 

zakładowym w wysokości 200 000 000 złotych, opłaconym w całości („Organizator”).  

 

2. Okres trwania Promocji: od 21.03.2023 r. do 30.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.  

 

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem: https://pickypica.com 

(„Sklep internetowy”).  

 

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży  w Sklepie internetowym 

(„Produkty”).  

 

5. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji, 

dokonają w Sklepie internetowym zakupu dowolnych Produktów za kwotę wynoszącą co 

najmniej kwotę wskazaną w ust. 6 lit. a lub lit. b poniżej („Uczestnicy Promocji”). 

 

6. Zasady obowiązywania Promocji: 

 

a. Uczestnik Promocji, który zakupi Produkty za łączną kwotę minimum 199,00 

złotych w ramach jednego paragonu jest uprawniony do zakupu losowo 

wybranego monokolczyka (nr indeksu  TDL/KF003) w promocyjnej cenie 1,00 zł  

b. Uczestnik Promocji, który zakupi Produkty za łączną kwotę minimum 249,00 

złotych w ramach jednego paragonu jest uprawniony do zakupu losowo wybranych 

dwóch monokolczyków (nr indeksu TDL/KF003) w promocyjnej cenie 1,00 zł  

 

 

7. Jeżeli Uczestnik Promocji korzysta z rabatu wynikającego z tytułu bycia uczestnikiem 

programu lojalnościowego prowadzonego przez Organizatora pod nazwą „Klub dla 

Przyjaciół W.KRUK” albo korzysta z innych rabatów/promocji, aby skorzystać z niniejszej 

Promocji, ostateczna wartość jego zakupów - po uwzględnieniu ewentualnych rabatów - 

musi wynosić co najmniej: 

 

a. 199,00 zł brutto w ramach jednego paragonu, by Uczestnik Promocji był 

uprawniony do skorzystania z Promocji zgodnie z ust. 6 lit. a powyżej. 

b. 249,00 zł brutto w ramach jednego paragonu, by Uczestnik Promocji był 

uprawniony do skorzystania z Promocji zgodnie z ust. 6 lit. b powyżej. 

 

8. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 7 powyżej 

jest uprawniony do zakupu losowo wybranego monokolczyka lub w przypadku o którym 

mowa w ust. 6 lit. b powyżej Uczestnik Promocji jest uprawniony do zakupu dwóch losowo 

wybranych monokolczyków  (nr indeksu produktu to TDL/KF003) w promocyjnej cenie 1,00 

zł brutto („Produkt promocyjny”).  Zdjęcie Produktu promocyjnego stanowi Załącznik nr 

1 do regulaminu. 

 



9. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji dokona w Sklepie internetowym zakupu Produktów 

za łączną kwotę przekraczającą lub stanowiącą wielokrotność kwoty 249,00 złotych w 

ramach jednego paragonu, Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do zakupu więcej niż 2 

(dwóch) egzemplarzy Produktu promocyjnego. Uczestnik Promocji w ramach jednej 

transakcji może zakupić maksymalnie dwa Produkty promocyjne.  

 

10. Promocja łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu 

sprzedaży, na zasadach wskazanych w ust. 7 niniejszego Regulaminu Promocji, chyba, że 

regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej.  

 

11. Uczestnicy Promocji nie mogą dokonywać płatności za Produkty 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 

Produktów objętych Promocją.  

 

12. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od 

umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. W 

przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:  

 

a. wszystkich Produktów zakupionych w ramach Promocji - Uczestnik Promocji 

zobowiązany jest do zwrotu Produktu promocyjnego/Produktów promocyjnych 

(wówczas Organizator zwróci cenę zapłaconą przez Uczestnika Promocji za 

Produkt promocyjny/Produkty promocyjne) lub do zapłaty ceny regularnej Produktu 

promocyjnego/Produktów promocyjnych pomniejszoną o: 

i. 1,00 zł tj. kwoty 38,00 zł za zakup jednego egzemplarza Produktu 

promocyjnego, 

ii. 0,50 zł (za każdy egzemplarz) tj. kwoty 38,50 zł za każdy egzemplarz 

Produktu promocyjnego, czyli łącznie kwoty 77,00 zł za zakup dwóch 

egzemplarzy Produktu promocyjnego. 

b. części Produktów zakupionych w ramach Promocji, w sytuacji gdy wartość 

pozostałych produktów zakupionych w ramach Promocji byłaby niższa niż 199,00 

zł - Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu Produktu 

promocyjnego/Produktów promocyjnych (wówczas Organizator zwróci cenę 

zapłaconą przez Uczestnika Promocji za Produkt promocyjny/Produkty 

promocyjne) lub do zapłaty ceny regularnej Produktu promocyjnego pomniejszonej 

o 1,00 zł tj. kwoty 38,00 złotych za każdy egzemplarz Produktu promocyjnego;  

c. części produktów zakupionych w ramach Promocji, w sytuacji gdy wartość 

pozostałych produktów zakupionych w ramach Promocji byłaby: równa lub wyższa 

niż: 

i. 199,00 zł, ale niższa niż 249,00 zł – w przypadku, gdy Uczestnik Promocji 

zakupił dwa egzemplarze Produktu promocyjnego zobowiązany jest do 

zwrotu jednego Produktu promocyjnego (wówczas Organizator zwróci cenę 

zapłaconą przez Uczestnika Promocji za Produkt promocyjny) lub do 

zapłaty ceny regularnej Produktu promocyjnego pomniejszonej o 0,50 zł tj. 

kwoty 38,50 złotych za jeden egzemplarz Produktu promocyjnego, 

ii. 249,00 zł  – odstąpienie nie ma wpływu na uprawnienia Uczestnika 

Promocji. 

 



13. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej 

obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Regulaminu 

Promocji.  

 

14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

15. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://pickypica.com  

 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia.  

 

17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 

reklamacji związanej gwarancją, jak również nie ograniczają praw klientów z tytułu braku 

zgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a także nie ograniczają prawa 

do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2023 roku.  

 

Kraków, dnia 21.03.2023 roku  

- Organizator – 

 

Załącznik nr 1. 

 


