
REGULAMIN USŁUGI SERWISOWEJ 

„Przegląd roweru - sezon”  

Regulamin usługi o nazwie „Przegląd roweru - sezon”, (zwaną dalej: "Usługą - sezon") jest 

dokumentem zawierającym wszystkie warunki korzystania z usługi.  

 

I. Warunki Ogólne  

1. Organizatorem Usługi - sezon jest firma INTERSPORT Polska SA z siedzibą w 

Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 

1.393.333,40 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej "Organizatorem".  

 

2. Usługa – sezon  dotyczy osób, które wykupią usługę „Przegląd roweru – sezon”  w 

wybranych sklepach INTERSPORT Polska S.A. Lista sklepów wykonujących usługę – 

sezon dostępna jest w formie załącznika do niniejszego regulaminu. 

Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

Regulamin dostępny jest ponadto w sklepach Organizatora oraz na jego stronie internetowej 

www.intersport.pl.  

3. Wszyscy Uczestnicy „Usługi – sezon” podlegają Regulaminowi, a wykupienie karnetu na 

usługi będzie uważane za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu 

Regulaminowi.  

 

II. Zasady Promocji  

1. „Usługa – sezon” obowiązuje w dniach 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. w 

wybranych sklepach INTERSPORT Polska S.A.  

2. „Usługa – sezon” polega na sprzedaży pierwszej usługi przeglądu roweru w cenie 59 

zł i daje uprawnienie Klientowi do zakupu każdego następnego przeglądu roweru w cenie 

1 zł w okresie trwania promocji. Dodatkowo jeśli „usługa sezon” zostanie wykupiona przy 

zakupie roweru (usługa sezon i rower musza być na jednym paragonie, fakturze) to Klient 

otrzymuje specjalną cenę powyższej usługi, która wynosi 35 zł. 

3. „Usługa – sezon” wykonywana jest dla konkretnego i tego samego roweru w okresie 

trwania promocji. Wyłącznie dla tego konkretnego i tego samego roweru obowiązuje 

cena 1 zł dla kolejnych usług opisanych w punkcie 2 powyżej. 

 

 



4. W ramach usługi „Przegląd roweru – sezon” wykonywane są następujące czynności 

serwisowe:  

- sprawdzenie i regulacja luzów: kół, suportu, sterów 

- regulacja hamulców 

- regulacja przerzutek: przednie, tylnej  

- smarowanie łańcucha 

Usługi uwzględniają tylko koszty robocizny – w przypadku konieczności wymiany elementów 

roweru koszty z tym związane ponosi Klient. 

5. Płatność za usługę promocyjną może być realizowana poprzez bony obrotowe z systemu 

INTERSPORT dla Aktywnych oraz karty podarunkowe wydawane przez INTERSPORT 

Polska SA.  

 

6. Rabat na „Usługę – sezon” nie sumuje się z innymi rabatami, poza rabatem 

przysługującym na kartę stałego Klienta. 

7. Klient po wykupieniu pierwszej usługi przeglądu roweru w cenie 59 zł, lub korzystając z 

oferty specjalnej przy zakupie roweru w cenie 35 zł otrzymuje wypełniony przez pracownika 

sklepu karnet promocyjny, opatrzony pieczęcią sklepu oraz zawierający m.in. numery seryjne 

roweru, który bierze udział w promocji. 

8. Klient ma obowiązek przedstawić przed wykonaniem drugiej i każdej kolejnej usługi 

ww. karnet. Jest on podstawą do uzyskania ceny za kolejny przegląd roweru w 

wysokości 1 zł.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu usługi serwisowej „Przegląd roweru - sezon” 

 

 

Miasto Nazwa salonu Adres Godziny  otwarcia

Białystok BIAŁYSTOK - CH ALFA ul. Świętojańska 15 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Bielsko-Biała BIELSKO-BIAŁA - Galeria SFERA ul. Mostowa 5 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Bydgoszcz BYDGOSZCZ - FOCUS MALL ul. Jagiellońska 39-47 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 9.00 - 21.00

Bydgoszcz BYDGOSZCZ - ZIELONE ARKADY ul. Wojska Polskiego 1 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 9.00 - 20.00

Częstochowa CZĘSTOCHOWA - GH Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 pn - sob: 10.00 - 22.00 nd: 10.00 - 20.00

Gdańsk GDAŃSK - Galeria BAŁTYCKA Al. Grunwaldzka 141 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Gdańsk GDAŃSK - GH MADISON ul. Rajska 10 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Gdynia GDYNIA - CH RIVIERA ul. Kazimierza Górskiego 2 pn - sob: 10.00 - 21.00, nd: 10.00 - 20.00

Gorzów Wlkp. GORZÓW WLKP. - CH  NOVA PARK ul. Przemysłowa 2 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Kalisz KALISZ- GALERIA AMBER uL. Górnośląska 82 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Katowice KATOWICE - SILESIA CC ul. Chorzowska 107 pn - sob: 10.00 - 21.00 nd: 10.00 - 22.00

Kraków KRAKÓW - CH ZAKOPIANKA ul. Zakopiańska 62 pn - sob: 10.00 - 21.00 nd: 10.00 - 19.30

Lublin LUBLIN - ATRIUM FELICITY Aleja Witosa 32 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 9.00 - 20.00

Łódź  ŁÓDŹ - MANUFAKTURA ul. Karskiego 5  pn - sob: 10.00 - 22.00 nd: 10.00 - 21.00

Opole OPOLE - GH SOLARIS CENTER Plac Kopernika 16 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Płock PŁOCK - Galeria WISŁA ul. Wyszogrodzka 144 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 21.00

Poznań POZNAŃ - Galeria PESTKA Al. Solidarności 47 pn - sob: 9.30 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Poznań POZNAŃ - KING CROSS MARCELIN ul. Bukowska 156 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

pn - czw: 10.00 - 22.00 pt: 10.00 - 23.00

sob. 10.00-22.00 nd: 10.00 - 21.00

Szczecin SZCZECIN - Galeria Kaskada Al. Niepodległości 36 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 10.00 - 20.00

Warszawa WARSZAWA - ARKADIA Al. Jana Pawła II 82 pn - sob: 10.00 - 22.00 nd: 10.00 - 21.00

Wrocław WROCŁAW - MAGNOLIA PARK ul. Legnicka 58 pn - sob: 9.00 - 21.00 nd: 9.00 - 21.00

Poznań POZNAŃ - C. H. POSNANIA ul. Pleszewska 1


