
„Karnet - opieka nad nartami” 
 

I. Zasady 

1. „Karnet - opieka nad nartami” obowiązuje w dniach od 02 listopada 2019 r. do 31 marca 

2020 r. w wybranych sklepach INTERSPORT Polska S.A., których lista stanowi załącznik do 

niniejszych zasad.  

2. „Karnet - opieka nad nartami” wykonywana jest wyłącznie dla obecnych i nowych 

uczestników programu eKARTA INTERSPORT. 

3. „Karnet - opieka nad nartami” polega na sprzedaży karnetu na wybrane usługi serwisu 

nart w cenie 95,00 zł wyłącznie dla obecnych i nowych uczestników programu eKARTA 

INTERSPORT i uprawnia do wykonania maksymalnie czterech płatnych, wybranych usług 

serwisowych w promocyjnej cenie 1,00 zł dla uczestników programu eKARTA 

INTERSPORT. Całkowity maksymalny koszt karnetu i czterech wybranych usług dla 

Klientów Lojalnościowych wynosi 99,00 zł. 

4. Usługi, które podlegają ofercie „Karnet - opieka nad nartami” to: 

- regeneracja nart (cena pierwotna 75zł); 
- ostrzenie nart ze smarowaniem (cena pierwotna 50zł); 
- smarowanie nart na gorąco (cena pierwotna 20zł). 
 
5. „Karnet - opieka nad nartami” wykonywany jest dla konkretnej jednej i tej samej pary 

nart w okresie do 31 marca 2020 r. Wyłącznie dla tej konkretnej i tej samej pary nart 

obowiązuje cena 1,00 zł za wykonanie pojedynczej usługi. Na jeden wykupiony karnet 

można wykonać maksymalnie cztery usługi opisane w punkcie 3 powyżej.  

6. Płatność za usługę promocyjną nie może być realizowana poprzez bony obrotowe z 

systemu INTERSPORT dla Aktywnych oraz karty podarunkowe wydawane przez 

INTERSPORT Polska S.A.  

 

7. „Karnet - opieka nad nartami” nie podlega innym akcjom rabatowym i 

promocyjnym. Usługa ta nie sumuje się z rabatem przysługującym na eKARTĘ 

INTERSPORT. 

8. Uczestnik programu eKARTA INTERSPORT po wykupieniu „Karnet - opieka nad 

nartami” w cenie 95,00 zł otrzymuje wypełniony przez pracownika sklepu karnet, opatrzony 

pieczęcią sklepu oraz zawierający m.in. numery seryjne nart, które podlegają ofercie. 

9. Klient ma obowiązek przedstawić przed wykonaniem każdej usługi ww. karnet. Jest 

on podstawą do uzyskania ceny za opisane w punkcie 3 usługi w wysokości 1,00 zł, za 

każdą usługę. Po wykonaniu usługi na karnecie zostanie zamieszczona adnotacja o 

wykonaniu usługi. 

 

 



„KARNET – OPIEKA NAD NARTAMI” 

Usługa dostępna jest w wybranych sklepach INTERSPORT Polska S.A. 

II. Lista sklepów oferujących usługę: 

  

BIELSKO-BIAŁA - Galeria SFERA ul. Mostowa 5 43-300 Bielsko-Biała  

BYDGOSZCZ - FOCUS MALL ul. Jagiellońska 39-47 85-097  Bydgoszcz 

GDAŃSK - Galeria BAŁTYCKA Al. Grunwaldzka 141 80-264  Gdańsk 

GDYNIA - CH RIVIERA ul. Kazimierza Górskiego 2 81-304  Gdynia 

GORZÓW WLKP. - CH  NOVA PARK ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. 

KATOWICE - SILESIA CC ul. Chorzowska 107  40-101 Katowice  

KRAKÓW - CH ZAKOPIANKA ul. Zakopiańska 62 30-418  Kraków 

LUBLIN - ATRIUM FELICITY Aleja Witosa 32 20-331  Lublin 

POZNAŃ - KING CROSS MARCELIN ul. Bukowska 156 60-189 Poznań 

RZESZÓW - CH Millenium Hall Al. Mjr Wacława Kopisto 1  35-315  Rzeszów 

SZCZECIN - Galeria Kaskada Al. Niepodległości 36 70-404  Szczecin 

WROCŁAW - MAGNOLIA PARK ul. Legnicka 58 54-204 Wrocław 

 

 

 

  

 


