REGULAMIN PROMOCJI
dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
„ BON 20zł przy zakupie za minimum 100zł ”
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Organizatorem promocji jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym kapitałem zakładowym
w wysokości 1.393.333,40 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej „Organizatorem”.
Promocja „BON 20zł przy zakupie za minimum 100zł” obowiązuje w dniach od 15 grudnia 2016 do 31 stycznia
2017.r. wyłącznie w sklepach stacjonarnych INTERSPORT na terenie Polski.
Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT Polska S.A. pod adresem
http://esklep.intersport.pl
BON Promocyjny ma postać unikatowego kodu alfanumerycznego, dzięki któremu w systemie uruchamiana jest
promocja. BONY są dystrybuowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do 500 osób, które pierwsze
wpłaciły składki członkowskie.
Promocja polega na obniżeniu wartości brutto paragonu o 20 zł. Bon może być zrealizowany przy zakupie
w ramach tylko jednej transakcji (paragonu) w sklepach INTERSPORT produktów za minimum 100,00 zł,
z zastrzeżeniem, że zakup produktów nie obejmuje towarów objętych innymi promocjami i naliczany jest od ceny
aktualnej towaru.
Warunkiem niezbędnym do realizacji Promocji jest wpisanie przez Kasjera do systemu (przed dokonaniem
płatności) unikatowego kodu alfanumerycznego, który otrzymał członek Stowarzyszenia Indywidualnego. Bony nie
łączą się, nie mogą być użyte dwa i więcej razy do jednego paragonu, ani zamienione na gotówkę.
Promocja sumuje się z kartą stałego klienta, czyli zakup jest wliczany do dziennego obrotu stałego klienta, na
podstawie, którego generowany jest bon eKARTA. Płatność za produkty zakupione w ramach promocji może być
realizowana poprzez bony programu eKARTA INTERSPORT.
Płatność za produkty zakupione w ramach promocji nie może być realizowana poprzez inne bony rabatowe wydane
przez INTERSPORT Polska S.A. aniżeli bony programu lojalnościowego i karty podarunkowe INTERSPORT.
ZWROT/ WYMIANA TOWARU:
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Zwrot towaru zakupionego w ramach Promocji jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że
towar podlegający zwrotowi nie nosi oznak użytkowania. Powyższy zapis nie dotyczy zwrotów w ramach
odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu cywilnego.
10. Przy zwrocie towaru klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie.
UWAGA !
W przypadku zwrotu/wymiany towarów zakupionych w ramach Promocji, klient traci unikatowy kod
alfanumeryczny, który otrzymał. Ponowne wygenerowanie BONU Promocyjnego w systemie nie jest możliwe.
REKLAMACJA:
11. W przypadku uznanej reklamacji towaru zakupionego w ramach Promocji, klient otrzymuje równowartość kwoty
na paragonie, zaś uczestnikom programu eKARTA INTERSPORT różnica od ceny regularnej rekompensowana jest
bonem wartościowym eKARTA na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach stacjonarnych INTERSPORT od 05.12.2016 r. do 15.01.2017 r.
13. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres bok@intersport.pl
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