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Załącznik Nr 3/ 2023 do Regulamin Promocji  Kasa Wraca 

Promocja Pakiet Select Super + Cyperkill Max 2022/2023 
 

 

DEFINICJE 
1. Promocja – akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej prowadzona na podstawie niniejszego 

Regulaminu pod nazwą „Kasa Wraca”. 
 
2. Nagroda – kwota pieniężna wypłacana na kartę płatniczą - przyznawana Uczestnikom, którzy spełnią 

warunki Regulaminu i niniejszego załącznika Nr 3/2023. 
 
3. Produkty objęte promocją – preparaty z oferty Organizatora: Select Super a’20 L ; Cyperkill Max a’ 

1L, 5L 
 

ZASADY PROMOCJI 

4. Akcja promocyjna trwa w okresie: od 01.12.2022 do 31.05.2023. 

 
5. Warunkiem otrzymania i realizacji Nagrody  jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 
 

a) Zakup pakietu preparatów: 

Pakiet I:  Select Super  20L (opakowanie a’20L) + Cyperkill Max 1L (opakowanie a’1L) 

Pakiet II: Select Super  100L (opakoanie a’20 L) + Cyperkill Max 5L (opakowanie a5’L) 

 

b) Rejestracja zakupu na stronie www.kasa-wraca.pl w okresie od 01.02.2023 do 31.05.2023.  

Honorowane są zakupy z datą na fakturze od 01.12.2022 do 31.05.2023. 

 
c) Nagrodą za zakup preparatów objętych promocją jest nagroda pieniężna wypłacana na kartę płatniczą 

wysyłaną wcześniej na podany podczas rejestracji adres pocztowy.  
 
d) Nagroda pieniężna wynosi w zależności od kupionego pakietu jak poniżej: 

 

Pakiet Nagroda PLN 

Select Super  20L (opakowanie a’20L) + Cyperkill Max 1L (opakowanie a’1L) 200 PLN 

Pakiet II: Select Super  100L (opakowanie a’20 L) + Cyperkill Max 5L (opakowanie a5’L) 
 

1000 PLN 

 
 

e) Jeden Uczestnik może kilkakrotnie dokonać zakupów w okresie trwania Promocji i zarejestrować na 
swoim koncie. 

 

http://www.kasa-wraca.pl/
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f) W przypadku zwrotu przez Uczestnika premiowanych produktów objętych dowodem zakupu 
załączonym do zgłoszenia, Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi i powinna zostać zwrócona 
Organizatorowi promocji. 

 
g) Po zarejestrowaniu zakupu zostanie do Uczestnika wysłana karta przedpłacona której otrzymanie 

należy potwierdzić zgodnie z informacją załączoną do karty. Po potwierdzeniu odebrania karty 
należny bonus zostanie wysłany na kartę w ciągu kilkunastu dni. 

 
h) Brak doładowania na karcie można zgłaszać na Infolinii: (22) 203 53 27. 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
i) Zasady Promocji „Pakiet Select Super + Cyperkill Max” są załącznikiem do Regulaminu Promocji Kasa 

Wraca 2023.  
 

j) Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora, Zleceniobiorcy oraz na stronie Kasa Wraca. 
 
k) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 

 


