
PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp.J. 

32-650 KĘTY 

UL. JANA KANTEGO 47 

NIP: 549-242-09-04 

 

     REGULAMIN PROMOCJI „Trzecia rzecz gratis” 

1. Organizatorem promocji „Trzecia rzecz gratis” jest PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp.J. z 

siedzibą w 32-650 Kęty, ul. J. Kantego 47, NIP: 549-242-09-04, REGON: 121504391. 

2. Niniejsza akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 22.02.2020, godz. 20:00 do dnia 24.02.2020, godz. 

09:00 

3. Promocja „Trzecia rzecz gratis” dotyczy wszystkich produktów w tym przecenionych, znajdujących się 

w sklepie internetowym pod adresem: https://www.pakolorente.com/ 

4. Promocja „Trzecia rzecz gratis” polega na zakupie  3 produktów z oferty sklepu w tym produktów 

przecenionych. Po dodaniu do koszyka produktów, cena najtańszego z nich lub trzeciego, w tej samej 

cenie zostanie obniżona do kwoty 1 gr.  

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, bonami i kodami rabatowymi. 

6. Zasady uczestnictwa w akcji: 

a. dodaj do koszyka wybrane produkty, 

b. w koszyku, cena trzeciego, (najtańszego, lub w tej samej cenie) zostanie obniżona do 1gr. 

c. promocja nalicza się w koszyku automatycznie, po spełnieniu warunków promocji. 

7. Istnieje możliwość dokonania wymiany/zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania przesyłki.  

8. W przypadku zwrotu towarów objętych niniejszą promocją, dopuszczany jest zarówno zwrot całego 

zestawu objętego promocją jak i zwrot jednego z produktów objętych promocją.  

9. W przypadku, kiedy Klient zwraca produkt pierwszy lub drugi (w  cenie podstawowej) a zatrzymuje 

produkt trzeci z obniżoną ceną do 1 gr, otrzyma on zwrot pomniejszony o wartość produktu trzeciego, 

którego cena wraca do ceny podstawowej (sprzed promocji „trzecia sztuka gratis) . Na tej podstawie 

jest zwracana różnica na konto bankowe klienta. 

Przykład: 

a. kupujesz 3 produkty w cenie: 249,99 zł, 249,99zł  i 149,99 zł. Przy obowiązującej promocji cena 

trzeciego produktu (149,99zł) zostanie obniżona do 1 gr. Za całe zamówienie płacisz więc 499,99 zł 

b. dokonujesz zwrotu pierwszego i drugiego produktu zakupionego w cenie 249,99 zł (zatrzymujesz 

trzeci produkt za 1 gr.)  

https://www.pakolorente.com/


c. w takim przypadku, cena pozostawionego u Ciebie produktu wraca do ceny podstawowej sprzed 

promocji, czyli 149,99zł.   

d. zwracamy Ci na konto: 249,99 + 249,99 (zwracane produkty) – 149,98 (różnicę pomiędzy ceną 

podstawową pozostawionego u Ciebie produktu a ceną jego zakupu w promocji) = 350,00 zł 

c. finalnie koszt pozostawionego u Ciebie produktu wynosi 149,99 zł 

 

10. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sklep@pakolorente.com lub telefonicznie:  +48 662 271 

753 
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