
Zasady sprzedaży premiowej w sieci INTERSPORT 
 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1.  Organizatorem sprzedaży premiowej jest INTERSPORT Polska SA z siedzibą  
w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 216182, NIP 676-001-65-
53, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1.393.333,40 PLN (dalej 
określana jako INTERSPORT). 
1.2.  W ramach sprzedaży premiowej we wszystkich sklepach stacjonarnych w Polsce 
INTERSPORT umożliwi nabywcom butów, zakup całej odzieży z 30% rabatem.  
1.3. Promocja nie obowiazuje w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT 
pod adresem http://esklep.intersport.pl. 
 

II.  OGÓLNE ZASADY 
2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 25 – 30.04.2017 roku. 
2.2. Nabywcy butów w każdym  stacjonarnym sklepie INTERSPORT będą uprawnieni, 
wraz z zakupioną jedną parą butów, do nabycia,  odzieży z rabatem 30%. W przypadku 
produktów przecenionych rabat 30% naliczany jest od ceny pierwotnej na metce.  
Warunkiem otrzymania rabatu 30% na odzież jest zakup butów i odzieży na tym 
samym paragonie. 
2.3. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami, wyjątek stanowi promocja BUTY bez 
VAT, obie promocje mogą wystąpić równolegle. 
2.4. Sprzedaż premiowa sumuje się z kartą stałego klienta, czyli zakup jest wliczany do 
dziennego obrotu stałego klienta, na podstawie którego generowany jest bon eKARTA 
INTERSPORT. Promocją objęte są również zakupy realizowane na raty.  
2.5. Płatność za produkty zakupione w ramach sprzedaży premiowej może być realizowana 
poprzez bony programu eKARTA INTERSPORT oraz karty podarunkowe wydawane przez 
INTERSPORT Polska SA.  
2.6. Zwroty: każdy klient ma prawo zwrócić zakupiony podczas niniejszej promocji towar do 
14 dni od daty na paragonie pod warunkiem, że nie nosi on oznak użytkowania i pod 
warunkiem, że zwracany jest cały pakiet objety sprzedażą premiową: buty oraz odzież. Klient 
otrzymuje wówczas równowartość kwoty na paragonie. W przypadku zwrotu towaru po 
zakończeniu promocji klient może zakupić nowy towar w cenie obowiązującej w sklepie w 
dniu ponownego zakupu.  
2.7. Wymiana: zakupiony podczas promocji towar klient może wymienić (w  miarę 
dostępności na stanach magazynowych) na inny rozmiar wyłącznie w obrębie tego samego 
modelu do 14 dni od daty na paragonie - pod warunkiem, że nie nosi on oznak użytkowania.   
2.8. Powyższe zapisy z pkt. 2.6. i 2.7. nie dotyczą zwrotów/wymiany w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z  Kodeksu  Cywilnego. 
2.9. Reklamacja: W przypadku uznanej reklamacji towarów objętych rabatem 30%, 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. 
2.10. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy INTERSPORT oraz ich 
rodziny. 
2.11.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepach do dnia 15 maja  2017 roku.  

2.12. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres 

bok@intersport.pl 
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