Regulamin promocji
„Black Weekend”
§ 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 Black Weekend”)
4. Promocja Black Weekend, dalej zwana również jako promocja

§ 2.
czas trwania promocji
1. Promocja trwa od 29 listopada 2019r. godz. 00:00:01 do 1 grudnia 2019r. godz. 23:59:59
2. O wzięciu udziału w Promocji decyduje założenie konta w systemie pickpack.com oraz zlecenie w czasie trwania promocji
zlecenia nadania paczki z realizacją w trakcie trwania okresu promocji

§ 3.
zasady uczestnictwa w promocji.
1. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się na stronie www.pickpack.com w trakcie trwania promocji
2. Aby skorzystać z promocji, należy złożyć zlecenie z dostawą do końca okresu promocji
3. Promocja polega na udzieleniu rabatu -50% do ceny podstawowej dla paczki typu Koperta oraz Standard
4. Rabat nie nalicza się do usług dodatkowych, dopłat z tytułu korzystania z wariantów nadania i/lub odbioru „Jak
najszybciej” oraz „Konkretna godzina”
5. Rabat naliczany jest do pierwszej paczki typu Standard i/lub pierwszej paczki typu Koperta. Pozostałe paczki w ramach
jednego zlecenia naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Rabat naliczany jest po zakończeniu Promocji. Informacja o udzielonym rabacie zostanie przesłana na adres e-mail
użytkownika w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu okresu promocji.
7. Organizator nie przewiduje przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.

§ 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.

§ 5.
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

