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: 526285-53-43, 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 na pokrowiec lub torbę będą mogły
zostać wykorzystane jedynie przy zakupie modeli nart SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW2018/2019
z wyłączeniem nart juniorskich, wszystkich modeli butów narciarskich SALOMON i ATOMIC z
kolekcji FW 18/19 posiadających technologię Custom Shell oraz Memory Fit .
II. OGÓLNE ZASADY
2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 1.11.2018 do 31.12.2018 na określone
powyżej narty, w okresie od 2.01.2019 do 28.02.2019 na określone powyżej buty narciarskie albo do
wyczerpania zapasów pokrowców lub toreb 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 zakupu w cenie 1 PLN brutto.
- w okresie 5.11.2018 do 31.12.2018 roku pokrowca narciarskiego Atomic Ski Sleeve przy zakupie
nart określonych w punkcie 1.2
- w okresie 2.01.2019 do 28.02.2019 roku torby na buty narciarskie Atomic Boot Bag przy zakupie
butów narciarskich określonych w punkcie 1.2
Produkty objęte możliwością wykorzystania kuponu z kodem rabatowym to wszystkie dostępne w
danym momencie i sklepie modele nart SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW2018/2019 z wyłączeniem
nart juniorskich, wszystkie dostępne w danym momencie i sklepie modele butów narciarskich
SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW 18/19 posiadających technologię Custom Shell oraz Memory
Fit. Kod zniżkowy na pokrowiec/torbę zostanie po rejestracji wysłany na adres mailowy uczestnika.
Jeden kupon generuje jeden kod zniżkowy na zakup pokrowca lub torby w promocyjnej cenie 1PLN.
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 na pokrowiec lub torbę, 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 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w
formularzu w celu marketingowym przez Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
31-462 w celu realizacji promocji, a także wysyłania także mailowo informacji o towarach, usługach,
wydarzeniach, newslettery, czy promocjach oraz podobne informacje, a także wyrażenie zgody na
otrzymywanie od Amer Sports Poland sp. z o.o. w Krakowie oraz spółek zależnych i powiązanych z
Grupy Amer Sports w tym również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Każdej osobie wypełniającej formularz w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby wziąć udział w akcji promocyjnej. Istotne dla
konsumenta informacje dotyczące danych osobowych i rozporządzenia RODO są w regulaminie.
III INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Warunkiem uczestnictwa w niniejszej promocji jest przy rejestrowaniu się na stornie
www.stacjaeksperta.pl wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) )przez administratora danych w celach
związanych z niniejszą akcją promocyjną oraz innych marketingowo-badawczych działań oraz
wyrażenie zgody na otrzymywanie od administratora danych 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. Pamiętaj zgody możesz zawsze
cofnąć. Organizator niniejszej promocji jako członek międzynarodowej Grupy Spółek Amer Sports
zbiera dane osobowe dla spółki powiązanej Amer Sports Corporation w Finlandii, która będzie och
administratorem
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informujemy Cię, że
Administratorem Twoich danych osobowych będzie: AMER SPORTS OYJ, Konepajankuja 6, 00511
Helsinki, Finland, phone +358 20 712 2500 (AS OYJ używa także często nazwy: AMER SPORTS
CORPORATION – nawet w formalnych dokumentach).
Pamiętaj, że RODO daje Ci wiele praw takich jak: dostępu do swoich danych, ich sprostowania,,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych i
przede wszystkim do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Możesz też wnieść skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych przy formularzu jest dobrowolne acz
konieczne aby wziąć udział w promocji i uzyskać voucher z kodem rabatowym. Więcej informacji z
wyjaśnieniem wcześniej wskazanych Twoich praw, naszych obowiązków oraz profilowaniu i
szczegółów wskazanych powyżej celów marketingowo-badawczych, kategorii odbiorców Twoich
danych a także kwestii dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej oraz okresie przechowywania danych znajdziesz w Polityce
Prywatności https://www.salomon.com/pl-pl/Polityka-Prywatnosci/

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.

Załącznik nr 1
Lista sklepów biorących udział w Promocji:
MUSZAK SKI
ul. Racławicka 91

60-302

Poznan

EKSPERT SPORT Ryszard
Filarski
OLIMPIA SPORT

ul. Krakowska 464

43-300

Bielsko-Biała

ul. Gdanska 27

85-021

Bydgoszcz

WINDSPORT

ul. Zakopianska 56 a

30-418

Kraków

SKI RACE CENTER

al. Jerozolimskie 424a

05-800

Pruszków

NARTY WARSZAWA

ul. Mangalia 4

02-001

Warszawa

BERGSPORT

ul.Wyścigowa 48

53-012

Wrocław

SKI SPORT

ul.Katowicka 143

43-346

Bielsko-Biała

NARTY KRAKÓW

ul.Swoboda 4

30-332

Kraków

RYBNIK

ul. Nacyńska 25

44-218

Rybnik

SKI PARK

ul.Marynin 21c

01-469

Warszawa

DARMADO -SNOWSHOP

ul.Ostrobramska 38b

04-193

Warszawa

SKI TEAM

ul.Komitetu Obrony Robotników 117A

02-146

Warszawa

