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Regulamin promocji
„Promocja weekendowa”

§ 1.
informacje ogólne

1. Organizatorem Promocji jest PickPack S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul .  Optymistów 2A, 04-965  Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695599 o kapitale 
zakładowym: 100.000,00 złotych opłaconym w całości o numerze REGON: 368322678, NIP: 9522168281,  
zwana dalej „Organizatorem”

2. Warunki i  zasady składania zleceń, płatności , dostawy oraz reklamacji w serwisie www.pickpack.com określa 
Regulamin dostępny pod adresem https://www.pickpack.com/dokumenty 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą ”Promocja weekendowa” i  jest dostępny 
pod adresem https://www.pickpack.com/dokumenty  (”Promocja”)

§ 3.
czas trwania promocji

1.  Promocja trwa od 25 maja 2019r. do 31 sierpnia 2019r. 
2. O wzięciu udziału w Promocji decyduje złożenie zlecenie w weekend z wyznaczeniem jego realizacji  na weekend 

w lokalizacjach określonych w § 2 ust.  4. 
3. Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie. 

§ 4.
postępowanie reklamacyjne 

1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji , w szczególności jeżeli  mimo warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Promocji nie będzie mógł z Promocji skorzystać. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób określony w Regulaminie Serwisu Pickpack.

§ 4.
postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej https://www.pickpack.com/dokumenty 

§ 2.
zasady uczestnictwa w promocji .

1.  Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się na stronie www.pickpack.com lub www.pickpack.pl i  dodać kontekst 
biznesowy.

2. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci serwisu pickpack.pl , którzy w weekend rozpoczynający się o godzinie 00:00 
w sobotę i  kończący się o godzinie 23:59 w niedziele, w okresie przypadającym w czasie trwania Promocji złożą zlecenie 
na doręczenie przesyłki , która jest odbierana i dostarczana tego samego dnia  (”Uczestnicy promocji”).

3. Aby skorzystać z promocji , należy wybrać cennik podstawowy podczas składania zlecenia. 
4. Promocja polega na obniżeniu ceny doręczenia do wysokości 10,00 zł brutto (”Cena Promocyjna”).
5. Doręczenie przesyłki w Cenie Promocyjnej odbywa się wyłącznie w sobotę i  niedzielę w strefie I w następujących 

lokalizacjach: Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. 
6. Promocja nie obejmuje usług dodatkowych, których koszt jest doliczany do Ceny Promocyjnej . 
7.  Organizator nie przewiduje przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.
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