
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

„PROMOCJA URODZINOWA” 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Promocji „PROMOCJA URODZINOWA” zwaną 

dalej „Promocją” realizowanej w sieci sklepów INTERSPORT w Polsce.  

2. 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 2.288.070 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

3. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie wybranych uczestników Programu Lojalnościowego eKARTA 

INTERSPORT, którzy otrzymali wiadomość SMS lub email, i obowiązuje od dnia 01.07.2017 do dnia 

31.12.2018 (włącznie) w sieci sklepów INTERSPORT w Polsce w godzinach otwarcia sklepu. 

Promocja obowiązuje również w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.intersport.pl 

4. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełni poniższe warunki łącznie:  

a) otrzymał wiadomość SMS lub email informującą o możliwości przystąpienia do Promocji w dniu 

swoich urodzin (wg. daty podanej przy rejestracji) z jednorazowym kodem promocji; 

b) zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w niniejszym regulaminie; 

c) dokonał zakupu dowolnego produktu w salonie INTERSPORT w terminie do 15 dni od dnia 

otrzymania wiadomości o Promocji na kwotę podaną w komunikacji SMS lub email i okazał przy 

kasie jednorazowy kod Promocji,. 

  

5. Promocja polega na przyznaniu BONU URODZINOWEGO udzielanego o wartości podanej  

w komunikacji SMS lub emil pod warunkiem zrobienia zakupów  w sklepach INTERSPORT  na 

kwotę podaną w komunikacji SMS lub email.  

6. Klient z promocji może skorzystać tylko raz w roku. Nawet w przypadku zmiany  daty urodzenia  

w panelu Klienta, po realizacji Promocji w danym roku,  Promocja nie zostanie powtórnie 

uruchomiona. 

7. Bon urodzinowy może zostać wykorzystany pod warunkiem okazania przy kasie jednorazowego kodu 

Promocji  

8. Bon urodzinowy może zostać wykorzystany do zakupów wszystkich produktów dostępnych  

w sklepach INTERSPORT również tych objętych przeceną. Promocja urodzinowa nie łączy się  

z innymi promocjami.  

9. Bon urodzinowy otrzymany w ramach Promocji nie podlega wymianie na gotówkę i nie sumuje się  

z innymi bonami. 

10. Bon urodzinowy jest jednorazowy co oznacza, że wykorzystany kod w promocji urodzinowej nie może 

być wykorzystany ponownie (np. przy zwrocie towaru). 

 

ZWROT  TOWARU: 
11. Przy zwrocie towaru mają zastosowanie przepisy regulaminu programu lojalnościowego eKARTA 

INTERSPORT z wyłączeniem części dotyczącej ponownego generowania bonu. W przypadku zwrotu 

towaru bon urodzinowy przepada (kod nie jest ponownie generowany).  

12. Zwrot towaru zakupionego w ramach Promocji jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu pod 

warunkiem, że towar podlegający zwrotowi nie nosi oznak użytkowania.  

13. Przy zwrocie towaru klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie. 

Powyższy zapis nie dotyczy zwrotów w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi 
wynikającej z Kodeksu cywilnego.  
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WYMIANA TOWARU: 
14. Klient może w ciągu 14 dni od daty zakupu wymienić zakupiony podczas Promocji towar  

(w  miarę dostępności na stanach magazynowych) pod warunkiem, że towar podlegający wymianie 

nie nosi oznak użytkowania.  

15. W przypadku wymiany towaru bon urodzinowy przepada (kod nie jest ponownie generowany). 

REKLAMACJE: 
16. W przypadku uznanej reklamacji towaru objętego Promocją, klient realizujący zakup  

z użyciem Bonu Urodzinowego nie może ponownie otrzymać bonu  - bon przepada (kod nie jest 

ponownie generowany).. 

17. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach INTERSPORT od 01.01.2017 do 15.01.2019 r. 

18. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane w formie pisemnej na adres 

bok@intersport.pl. 

 


