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REGULAMIN PROMOCJI 

„Buty i odzież ADIDAS, ASICS, NIKE, PUMA, REEBOK -30%” 

1. Organizatorem promocji jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 
1.393.333,40 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja „Buty i odzież ADIDAS, ASICS, NIKE, PUMA, REEBOK -30%” (zwana dalej Promocją) obowiązuje we 
wszystkich sklepach stacjonarnych prowadzonych przez INTERSPORT w Polsce w dniach 18 – 31.05.2017 roku w 
godzinach otwarcia danego sklepu. 

3. Promocja  obowiązuje również w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT Polska S.A. pod 
adresem http://intersport.pl i http://esklep.intersport.pl  

4. Promocja obejmuje wszystkie buty i całą odzież marek ADIDAS, ASICS, NIKE, PUMA, REEBOK, w tym również 
produkty objęte już przeceną, i naliczana jest od pierwotnej ceny widocznej na metce. Promocja nie sumuje się z 
pozostałymi  promocjami. Promocja nie obowiązuje na akcesoria typu skarpety, czapki, skarpetogetry, ręczniki. 

5. Promocja polega na obniżeniu o 30% wartości produktów objętych promocją, od pierwotnej ceny widocznej na 
metce. Prezentowane w esklepie ceny produktów uwzględniają już 30% obniżkę. 

6. W przypadku zakupu realizowanego w sklepie stacjonarnym zwrot/wymiana towaru zakupionego w ramach 
Promocji jest możliwa w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar podlegający zwrotowi/wymianie nie 
nosi oznak użytkowania. Ponadto: 
a) Jeżeli zwrot/wymiana towarów objętych promocją następuje jeszcze podczas trwania Promocji wówczas Klient 

może dokonać ponownie zakupu wybranych produktów według zasadach niniejszej promocji, 
b) W przypadku zwrotu/wymiany towarów objętych promocją po zakończeniu okresu promocji Klient może 

zakupić ponownie jeden lub kilka z nich, ale w cenie obowiązującej w sklepie w dniu ponownego zakupu. 
7. Powyższy zapis nie dotyczy zwrotów w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającej  

z Kodeksu cywilnego. 
8. W przypadku uznanej reklamacji towarów objętych Promocją, klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie, a 

w przypadku stałego klienta posiadającego eKARTĘ INTERSPORT różnica od ceny regularnej rekompensowana 
jest bonem wartościowym na kolejne zakupy w sklepach INTERSPORT Polska S.A. 

9. W przypadku zakupu realizowanego w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT pod adresem 
http://esklep.intersport.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Uczestnik Promocji 
będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania 
przesyłki. Uczestnik promocji nie będący konsumentem może dokonać zwrotu towaru zakupionego w sklepie 
internetowym prowadzonym przez INTERSPORT, na warunkach określonych w pkt. 6 powyżej. 

10. Podczas zakupów realizowanych w sklepie internetowym Organizatora Promocji zastosowanie mają również 
zapisy regulaminu e-sklepu dostępne na stronie http://esklep.intersport.pl/pl/regulamin-nowy, w szczególności 
dokładnie opisujące zasady zwrotu towarów w przypadku zakupów dokonywanych w e-sklepie internetowym. 

11. Promocja sumuje się z kartą stałego klienta, czyli zakup jest wliczany do dziennego obrotu stałego klienta,  
na podstawie którego generowany jest bon eKARTA. Płatność za produkty zakupione w ramach promocji może być 
realizowana poprzez bony programu eKARTA INTERSPORT. 

12. Płatność za produkty zakupione w ramach promocji nie może być realizowana poprzez inne bony rabatowe wydane 
przez INTERSPORT Polska S.A. aniżeli bony programu lojalnościowego i karty podarunkowe INTERSPORT. 

13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.intersport.pl i w sklepie INTERSPORT do dnia 15 czerwca 2017 
roku. 

14. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres bok@intersport.pl 
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