Zasady sprzedaży premiowej odzieży narciarskiej marki SALOMON

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowanej jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą
w Krakowie 31-323, przy ulicy Opolskiej 110, 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, zwana dalej „ASP” lub „Organizatorem”.
1.2. W ramach sprzedaży premiowej w wybranych sklepach stacjonarnych w Polsce wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu osoby kupujące określone poniżej zestawy odzieży
narciarskiej marki SALOMON za łączna kwotę nie mniejszą niż 1200 PLN otrzymają możliwość nabycia
równocześnie w przypadku sklepów stacjonarnych lub po upływie 14 dni/30 dni w przypadku
sklepów internetowych określonych gogli marki SALOMON o wartości 429 PLN za kwotę 1 PLN

II.

OGÓLNE ZASADY

2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 02.12.2019 do 31.12.2019 roku lub do
wyczerpania zapasów promocyjnych gogli marki SALOMON w wymienionych Sklepach w punkcie 1.2
niniejszego regulaminu.
2.2. Pierwsi nabywcy zestawów odzieży narciarskiej marki SALOMON w postaci dowolnego zestawu
2x kurtka lub 2x spodnie, lub 1x kurtka plus1x spodnie lub innego za cenę łącznie nie mniejszą niż
1200 PLN (tysiąc dwieście złotych) w wybranych sklepach biorących udział w sprzedaży premiowej
(załącznik nr 1) będą uprawnieni do nabycia podczas jednej transakcji (paragon lub faktura), jednych
gogli marki SALOMON FOUR SEVEN (GOGLE FOUR SEVEN WHITE/UNIV. S.WHITE, GOGLE FOUR
SEVEN BK/UNIV.MIRROR SILV, GOGLE FOUR SEVEN BLUE/UNI MID BLUE, GOGLE FOUR SEVEN
MATADOR/UNI MID RED, GOGLE FOUR SEVEN BK-GREY/UNI.MID RED) o wartości 249 PLN. W
przypadku zakupu on-line uprawnienie do nabycia promocyjnych gogli będzie aktywne tylko w
określonym sklepie stacjonarnym po upływie okresu do zwrotu zakupu internetowego (W takim
wypadku kupujący otrzyma odpowiedni voucher –kod) oraz możliwe do zrealizowania tylko przed
wyczerpaniem zapasów promocyjnych gogli w danym sklepie z tym zastrzeżeniem, że istotnym
momentem dla oceny stanu magazynowego promocyjnych gogli jest moment realizowania voucheru
w sklepie stacjonarnym a nie moment zakupu on-line czy upływu okresu wypowiedzenia.
2.3. Zwroty: warunki zwrotów określa wewnętrzny regulamin sklepu biorącego udział w sprzedaży
premiowej. W przypadku dopuszczalności zwrotów przez dany Sklep, zwrot jest nadto możliwy
jedynie pod warunkiem, że zwracany jest cały pakiet promocyjny tj. zestaw odzieży i gogle. W
przypadku zwrotu towaru, który był zakupiony w ramach sprzedaży premiowej, klient otrzymuje
równowartość kwoty na paragonie.
2.4. Wymiana: w przypadku wymiany towaru za obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin
wewnętrzny obowiązujący w sklepie biorącym udział w sprzedaży premiowej. W przypadku wymiany
wiążącą jest kwota z paragonu a nie wartość towaru bez promocji.

2.5. Reklamacja: W przypadku uznanej reklamacji towaru objętego promocją, za obowiązujący
regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny sklepu biorącego udział w sprzedaży premiowej oraz
przede wszystkim postanowienia kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta
2.6. Powyższe zapisy z pkt. 2.3. i 2.4. nie dotyczą zwrotów/wymiany w ramach odpowiedzialności
z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego
2.7. Powyższe zasady zwrotów i wymiany w żaden sposób nie mogą naruszać obowiązujących
przepisówII. prawa o konsumentach i będą realizowane zgodnie z ich poszanowaniem.
2.8 W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym kupujący będzie musiał podać
odpowiednie dane do zrealizowania zamówienia, zgodnie z warunkami informacjami dotyczącymi
RODO oraz polityki prywatności ujawnionych na stronie www sklepu internetowego.
2.9. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sklepów wymienionych
w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.
2.10. Promocje i rabaty nie łączą się.
2.11 Ilość promocyjnych gogli jest ograniczona a sprzedaż promocyjna możliwa jest jedynie do
wyczerpania zapasów (chyba, że wcześniej upłynie wyznaczony okres promocji).

III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, jak i w sklepach biorących udział
w sprzedaży premiowej.
3.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw. Wszelkie informacje o sprzedaży premiowej w
materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia
niniejszego regulaminu.
3.3 Organizator może w każdym czasie z ważnych powodów zmienić postanowienia niniejszego
Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą wprowadzenia zmian w regulaminach dostępnych
w siedzibie Organizatora i w poszczególnych Sklepach. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw
nabytych Uczestników.
3.4 Organizator sprzedaży premiowej zastrzega sobie prawo odwołania niniejszej sprzedaży
premiowej w każdym czasie co nie może naruszać praw nabytych Uczestników.
3.5. Wszelkie zapytania związane ze sprzedażą premiową powinny być kierowane na adres
marketing.poland@amersports.com.

Załącznik nr 1 Sklepy stacji eksperta biorący udział w promocji

BIELSKO-BIAŁA
BYDGOSZCZ
POZNAŃ
PRUSZKÓW
RYBNIK
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA

SKI-SPORT
OLIMPIA
MUSZAK-SKI
SKI RACE CENTER
BIKE-SYSTEM
SKI-PARK
DARMADO
SPORT PRODUKT

UL. KATOWICKA 143
UL. GDAŃSKA 27
UL. RACŁAWICKA 91
ALEJE JEROZOLIMSKIE 424A
UL. NACYŃSKA 25
UL. MARYNIN 21 C
UL. OSTROBRAMSKA 38 B
UL. MANGALIA 4

