
Zasady sprzedaży premiowej „Stacja Eksperta” 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Organizatorem sprzedaży premiowanej jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w 
Krakowie 31-462 , przy ulicy Pilotów nr 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia,  pod nr KRS 0000233011, posługująca się numerem 
NIP: 526-285-53-43, kapitał zakładowy 50.000 złotych,  zwana  dalej „ASP” lub „Organizatorem”. 
1.2. W ramach sprzedaży premiowej sklepy stacjonarne biorące udział wymienione w załączniku 
numer 1 do niniejszego regulaminu umożliwiają nabywcom określonego sprzętu narciarskiego marek 
SALOMON i ATOMIC skorzystanie z kuponu zawierającego kod rabatowy obniżający cenę za 
określony towar w danym sklepie. Kupony z kodem rabatowym będą mogły zostać wykorzystane 
jedynie na zakup wszystkich modeli nart SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW2017/2018 z 
wyłączeniem nart juniorskich, wszystkie modele butów narciarskich SALOMON i ATOMIC z 
kolekcji FW 17/18 posiadających technologię Custom Shell oraz Memory Fit, wszystkie modele 
kasków i gogli SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW 17/17 z wyłączeniem modeli juniorskich w 
poniżej określonych miesiącach. . 
II. OGÓLNE ZASADY 
2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie promocja w okresie od 1.12.2017 do 31.12.2017 
na określone powyżej narty, w okresie od 2.01.2018 do 31.01.2018 na określone powyżej buty 
narciarskie oraz w okresie od 1.02.2018 do 28.02.2018 na określone powyżej kaski i gogle albo do 
wyczerpania zapasów w sklepach stacjonarnych biorących udział w sprzedaży premiowej 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 
2.2. Nabywcy sprzętu marek SALOMON lub ATOMIC w określonych w załączniki numer 1 sklepach 
stacjonarnych, będą uprawnieni, po zarejestrowaniu się na stronie www.stacjaeksperta.pl i 
wypełnieniu formularza, w którym należy podać swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres email, 
miasto, do otrzymania kuponu z kodem rabatowym uprawniającego do zniżki (rabatu) w wysokości: 
- w okresie 1.12.2017 do 31.12.2017 roku na narty w wysokości 200 PLN 
- w okresie 2.01.2018 do 31.01.2018 roku na buty narciarskie 150 PLN 
- w okresie 1.02.2018 do 28.02.2018 roku na kaski i gogle 50 PLN 
od ceny za dany produkt w danym sklepie. Produkty objęte możliwością wykorzystania kuponu z 
kodem rabatowym to wszystkie dostępne w danym momencie i sklepie modele nart SALOMON i 
ATOMIC z kolekcji FW2017/2018 z wyłączeniem nart juniorskich, wszystkie dostępne w danym 
momencie i sklepie modele butów narciarskich SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW 17/18 
posiadających technologię Custom Shell oraz Memory Fit, wszystkie modele kasków i gogli 
dostępnych w danym momencie i sklepie SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW 17/17 z wyłączeniem 
modeli juniorskich w powyżej określonych miesiącach. .Kupon wraz z wartością zniżki zostanie po 
rejestracji wysłany na adres mailowy uczestnika. Jeden kupon generuje jeden kod zniżkowy na 
określoną wartość w danym miesiącu sprzedaży premiowej. Kupony z kodem rabatowym nie 
podlegają wymianie na gotówkę, nie uprawniają do „wydania z nich reszty“ a także nie mogą się 
sumować. Ilość kuponów z kodem rabatowym jest ograniczona.  
2.3. Kupon może zostać użyty tylko jeden raz. Warunkiem wykorzystania kuponu jest jego 
przekazanie sprzedawcy przy kasie w sklepie stacjonarnym wymienionych w załączniku. Kupon wraz 
z kodem rabatowym wygenerowany w danym miesiącu uprawnia do określonej w danym miesiącu 
zniżki, z tym zastrzeżeniem, że może zostać wykorzystany do 5 dnia następnego miesiąca na produkt 
ze zniżką z poprzedniego (tj. z chwili jego wygenerowania)  
2.4.Warunki zwrotów określa wewnętrzny regulamin danego sklepu biorącego udział w sprzedaży 
premiowej 
2.5. W przypadku wymiany towaru za obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny 
obowiązujący w danym sklepie biorącym udział w sprzedaży premiowej 
2.6. Powyższe zapisy z pkt. 2.4. i 2.5. nie dotyczą i nie ograniczają zwrotów/wymiany w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego. 
2.7. W przypadku uznanej reklamacji towaru objętego promocją, za obowiązujący regulamin 
przyjmuje się regulamin wewnętrzny sklepu biorącego udział w sprzedaży premiowej oraz przede 
wszystkim kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta 



2.8. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy sklepów biorących udział w sprzedaży 
premiowej oraz ich rodziny. 
2.9. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami w sklepach wymienionych w załączniku 
numer 1 do niniejszego regulaminu. W szczególności nie łączą się z innymi bonami rabatowymi oraz 
z kartami zniżkowymi typu karty Stałego Klienta itp. 
2.10. Organizatorzy akcji promocyjnej zastrzegają sobie prawo odwołania niniejszej akcji 
promocyjnej i sprzedaży premiowej w każdym czasie. 
2.11. Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepach biorących udział w sprzedaży premiowej 
wymienionych w załączniku numer 1 oraz na www.stacjaeksperta.pl oraz w siedzibie organizatora.  
2.12. Wszelkie zapytania związane z Promocją z niniejszego regulaminu powinny być kierowane na 
adres marketing.poland@amersports.com 
2.13. Warunkiem uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej jest przy rejestrowaniu się na stornie 
www.stacjaeksperta.pl i wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: z dnia 13 
czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) przez AMER SPORTS POLAND 
Sp. z o. o. w celach związanych z niniejszą akcją promocyjną oraz innych marketingowo-badawczych 
działań oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od AMER SPORTS POLAND Sp. z o. o. j. , w tym 
również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz.1204. 
Administratorem danych jest AMER SPORTS POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy 
Pilotów 2, dana osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i żądania 
usunięcia. Dane osobowe są dobrowolnie podawane acz konieczne dla wzięcia udziałów w sprzedaży 
premiowej. Usunięcie danych przed wykorzystaniem kuponu rabatowego lub odwołanie zgody na ich 
przetwarzanie oznacza rezygnację z rabatu i oznacza, że kupon nie może zostać wykorzystany. 
Wypełniając formularz przy rejestrowaniu się akceptuje się niniejszy regulamin.  
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
3.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje o sprzedaży premiowej w 
materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia 
niniejszego regulaminu. 
3.2 Organizator może w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu co staje się 
skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie https://www.stacjaeksperta.pl . Zmiany 
regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. 


