
 

 

Kto jest uprawniony do otrzymania kuponu rabatowego? 

 

Osobami uprawnionymi do otrzymania kuponu rabatowego są osoby, które dokonają zapłaty 
ostatecznej ceny za lokal mieszkalny w inwestycji Dorzecze Legnickiej będący własnością Vantage 
Development lub podpiszą umowę przedwstępną na lokal mieszkalny w inwestycji Dorzecze  
Legnickiej będący własnością Vantage Development.  

 

Kupon rabatowy – informacje podstawowe 

Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego skorzystania z 10% rabatu liczonego od wartości 
kwoty jednorazowych zakupów towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Castorama 
Wrocław Magnolia adres: ul. Legnicka 58.  

Rabat przekazywany jest w formie doładowania na kartę DGC (Digital Gift Cards). Karta DGC podlega 
doładowaniu w wysokości 5 % wartości każdych kolejnych zakupów, zgodnie z Regulaminem Kart DGC,  
dostępnym w Sklepach Castorama. Zgormadzone środki na karcie DGC klient może przeznaczyć na 
zakup dowolnych artykułów z asortymentu sklepu Castorama.   

   

Regulamin korzystania z kuponu rabatowego 

  

§ 1Realizacja Kuponu rabatowego  

1. Kupon rabatowy może zostać zrealizowany wyłącznie przez właściciela kuponu.  
 
2. Kupon rabatowy może zostać zrealizowany tylko po okazaniu dowodu osobistego właściciela 
kuponu (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela kuponu).   
 
3. Przed wykorzystaniem Kuponu rabatowego właściciel kuponu powinien zgłosić ten fakt 
Kierownikowi Dyżurnemu Sklepu Castorama. 
   
4. Kupon rabatowy może zostać zrealizowany do dnia 31 kwietnia 2019 r.  
 
5. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.  
 
6. Realizacja kuponu rabatowego jest jednorazowa. Po wykorzystaniu kuponu rabatowego traci on 
swoją ważność i zostaje zatrzymany przez Castorama.   
 
7. Po wykorzystaniu Kuponu rabatowego, właściciel kuponu otrzymuje kartę DGC (Digital Gift Cards), 
która zostaje jednocześnie doładowana o wysokość rabatu uzyskanego na skutek wykorzystania 
Kuponu rabatowego. Karta DGC podlega doładowaniu w wysokości 5 % wartości każdych kolejnych 



zakupów, zgodnie z Regulaminem Kart DGC, dostępnym w Sklepach Castorama. Doładowanie karty 
DGC otrzymanej w sposób wskazany powyżej jest możliwe do ostatniego dnia trwania akcji 
promocyjnej, tj. do dnia 31 kwietnia 2019 r.  
  

§ 2 Postanowienia końcowe 

 

1. Towary zakupione w ramach akcji promocyjnej podlegają reklamacjom na zasadach ogólnych.  
 
2. Towary zakupione w ramach akcji promocyjnej podlegają zwrotom na zasadach wymiany 
zakupionego towaru na inny o wartości równej lub większej.  
  
3. Akcja promocyjna nie ma wpływu na możliwość dokonania zakupów towarów na raty.  
   
4. Rabat wynikający z niniejszej akcji promocyjnej nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, 
handlowymi, wyprzedażami, itp. prowadzonymi przez Castorama Polska Sp. z o.o. w Sklepach 
Castorama.  
 
5. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z akcją promocyjną udzielają pracownicy Sklepów 
Castorama oraz Dewelopera.  
 
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sklepie Castorama –Wrocław MAGNOLIA, w okresie objętym 
akcją promocyjną. 
   
7. Ewidencję Kuponów rabatowych oraz wydanych na skutek skorzystania z Kuponów rabatowych kart 
DGC prowadzi Dział Kas w Sklepach Castorama.  
  

Regulamin Karty Podarunkowej Castorama 

  

Karty Podarunkowej Castorama można używać wyłącznie w sklepach Castorama Polska.   

Karta Podarunkowa Castorama ważna jest 12 miesięcy od momentu jej aktywacji.   

Aktywacja Karty Podarunkowej Castorama następuje przy pierwszym doładowaniu karty.   

Limit salda tj. doładowania lub doładowań Karty Podarunkowej Castorama wynosi maksymalnie 1000 
PLN. Limit ten jest odnawialny, aż do utraty ważności karty.   

Karta Podarunkowa Castorama jest wielokrotnego użytku. Może być wielokrotnie doładowana w 
sklepie o określoną kwotę lub do określonej kwoty jednak nie więcej niż do kwoty 1000 PLN  za pomocą 
gotówki i akceptowalnych kart płatniczych.   

Maksymalna wartość obrotu daną kartą wynosi 3000 PLN miesięcznie.   

Użytkownik Karty Podarunkowej Castorama może w sklepie sprawdzić ogólny stan środków do 
wykorzystania na karcie oraz datę upływu ważności karty.   

Uszkodzoną Kartę Podarunkową Castorama można wymienić na nową.   

Castorama Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Castorama, które 
zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy. Karta Podarunkowa Castorama nie jest 
elektronicznym instrumentem płatniczym ani też kartą płatniczą.  


