
PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp.J. 

95-030 Rzgów 

Gospodarz 59A 

NIP: 549-242-09-04 

 

PL-CC sp. z o.o. 

95-030 Rzgów 

Gospodarz 59A 

NIP: 549-242-11-86 

 

     REGULAMIN PROMOCJI „30% NA NOWĄ KOLEKCJĘ” 

1. Organizatorem promocji „30% NA NOWĄ KOLEKCJĘ” jest PAKO LORENTE Chrapkowicz 

Magiera Sp.J. z siedzibą w 95-030 Rzgów, Gospodarz 59A, NIP: 549-242-09-04, REGON: 

121504391 oraz PL-CC sp. z o.o. z siedzibą w 95-030 Rzgów, Gospodarz 59A, NIP: 549-242-11-

86, REGON: 121505870 

2. Niniejsza akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 09.08.2021, do 15.11.2021. 

3. Promocja „30% NA NOWĄ KOLEKCJĘ” obowiązuje w salonach stacjonarnych i na stronie 

pakolorente.com 

4. Promocja „30% NA NOWĄ KOLEKCJĘ” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie 

internetowym, pod adresem: https://www.pakolorente.com, oznaczonych flagą „JZ’21”. W 

salonach stacjonarnych produkty oznaczone zostaną etykietą „NOWA KOLEKCJA”. Lista 

produktów uczestniczących w promocji może się zmieniać w trakcie jej trwania. 

5. Rabat 30% w ramach promocji udzielany jest od podstawowej ceny.  

6. Rabat 30% w ramach promocji udzielany jest każdemu klientowi posiadającemu kod rabatowy. 

7. Kod rabatowy otrzymuje każdy klient, który dokona zakupu w sklepie internetowym lub w 

salonach stacjonarnych, od dnia uruchomienia promocji tj. od dnia 06.08.2021. 

8. Rabat 30% udzielany jest na „następne zakupy”. Nie można więc wykorzystać kodu 

rabatowego na zakupy, na podstawie których klient otrzymał kod rabatowy. 

9. W salonach stacjonarnych Klient otrzyma kod rabatowy wraz z paragonem za zakupy, w sklepie 

internetowym Kod rabatowy zostanie dołożony do paczki z zamówieniem. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi. 

11. Zasady uczestnictwa w akcji: 

W sklepie internetowym: 

a. dodaj do koszyka wybrane produkty, 

https://www.pakolorente.com/


b. złóż zamówienie, 

c. kod rabatowy na następne zakupy zostanie dołożony do paczki z zamówieniem, 

d. kod rabatowy wykorzystasz na następne zakupy w sklepie internetowym lub w dowolnym 

salonie stacjonarnym Pako Lorente. 

W sklepach stacjonarnych: 

a. dokonaj zakupów w wybranym salonie, 

b. wraz z paragonem otrzymasz kod na następne zakupy, 

c. kod rabatowy wykorzystasz na następne zakupy w sklepie internetowym lub w dowolnym 

salonie stacjonarnym Pako Lorente. 

12. W sklepie internetowym istnieje możliwość dokonania wymiany/zwrotu zakupionego towaru 

w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Szerzej zasady wymiany / zwroty 

opisane są w Regulaminie Sklepu Internetowego pod adresem: 

https://www.pakolorente.com/REGULAMIN-cinfo-pol-22.html 

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

662 271 753. 
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