REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ „KOD PROMOCYJNY INTERSPORT”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustanowienie zasad realizacji przez INTERSPORT Polska
S.A. z siedzibą w Cholerzynie promocji pod nazwą „Kod promocyjny Intersport” (dalej: „Promocja”)
polegającej na przyznaniu jednorazowych zniżek w formie kodów promocyjnych („Kod Promocyjny”)
stanowiących nagrody gwarantowane dla uczestników sprzedaży premiowej pod nazwą „Nazwij
smaki Lay’s” (dalej: „Sprzedaż Premiowa”).
2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej działającym na zlecenie fundatora Frito Lay Poland sp. z o.o. z
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim jest Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000320179 (dalej: „Organizator”).
3. Partnerem Sprzedaży Premiowej prowadzącym Promocję jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą
w Cholerzynie (32-060), Cholerzyn 382, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 216182, REGON 003900187, NIP
676-001-65-53 (zwana dalej „Partnerem”).
4. Uczestnik Sprzedaży Premiowej (dalej: „Uczestnik”) może zrealizować przyznany mu Kod
Promocyjny w ramach Promocji w okresie od 6 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (dalej: „Okres
Ważności”).
5. Promocja prowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Promocja
Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji jednorazowej zniżki 30 zł przy zakupach
powyżej 150 zł w sklepach stacjonarnych sieci sklepów INTERSPORT oraz w sklepie internetowym
Partnera (www.intersport.pl) na podstawie otrzymanego Kodu Promocyjnego. Kod Promocyjny
zachowuje ważność w Okresie Ważności Promocji.
§ 3. Zasady skorzystania z Kodu Promocyjnego
1. Wygenerowany Kod Promocyjny, uprawniający Uczestnika do skorzystania ze zniżki może zostać
wykorzystany zarówno podczas zakupów realizowanych w dowolnym sklepie stacjonarnym
Partnera, jak i w jego sklepie internetowym, prowadzonym pod adresem (www.intersport.pl),
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym kod wpisuje się w koszyku podczas zakupów w sklepie
internetowym. Wykaz sklepów stacjonarnych Partnera wraz z adresami jest dostępny na stronie:
http://www.intersport.pl/sklepy
2. Warunkiem skorzystania ze zniżki 30 zł jest dokonanie jednorazowego zakupu dowolnych produktów
o łącznej wartości powyżej 150 zł. Zakup w ramach Promocji dotyczy tylko zakupu produktów, w tym
również produktów przecenionych, nie dotyczy natomiast usług oraz produktów objętych inną
promocją.
3. Uczestnik chcący skorzystać ze zniżki objętej Kodem Promocyjnym obowiązany jest przedłożyć
wygenerowany Kod Promocyjny, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podczas zakupów realizowanych
w sklepie stacjonarnym Partnera w formie elektronicznej, jako e-mail lub w formie papierowej, jako
jego wydruk, bądź poprzez wpisanie go w odpowiednie miejsce na stronie internetowej Partnera
www.intersport.pl w polu „Kod Promocyjny”, podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym
Partnera.
4. Kod Promocyjny jest jednorazowy, przy czym raz zrealizowany w sklepie stacjonarnym nie będzie
mógł być ponownie zrealizowany w sklepie internetowym i vice versa.
5. Zniżek nabytych w ramach Promocji nie można łączyć ze sobą oraz z innymi rabatami lub
promocjami.
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6. W przypadku, w którym w Okresie Ważności u Partnera obowiązywały będą inne promocje, zniżka
przysługująca Uczestnikowi w ramach Promocji nie będzie sumować się z innymi promocjami
obowiązującymi u Partnera.
7. W przypadku zwrotu produktów zakupionych z użyciem Kodu Promocyjnego, klient może dokonać
ponownego zakupu, jednakże ten sam Kod Promocyjny nie może zostać ponownie użyty. Kod
Promocyjny po jego jednokrotnym użyciu ulega dezaktywacji.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji, w tym nienaliczenia lub nieprawidłowego naliczenia zniżki, należy
przesyłać pocztą listem poleconym na adres Partnera: INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w
Cholerzynie (32-060), Cholerzyn 382 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
bok@intersport.pl, do dnia 14 lutego 2020 roku (w przypadku przesłania reklamacji listem poleconym
decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika, jak również opis
i wskazanie przyczyny reklamacji, żądanie określonego zachowania się przez Partnera oraz podpis.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Partnera niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji przez Partnera.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym przesłanym na adres
podany podczas zgłaszania reklamacji, a jeżeli Uczestnik podał inną formę kontaktu - w sposób
odpowiedni do tej formy, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego
reklamacja nie została uznana lub została uznana tylko w części, może wystąpić z roszczeniem do
właściwego sądu powszechnego.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, reklamacje w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania Sprzedaży
Premiowej rozpatruje wyłącznie jej Organizator - Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, na zasadach określonych w regulaminie
Sprzedaży Premiowej.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Partnera i Uczestników, dotyczące Promocji, określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.nazwijsmaklays.pl oraz na
stronie Partnera pod adresem: https://www.intersport.pl/regulaminy, jak również w siedzibie
Partnera. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Uczestnika poprzez jego
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony określonej powyżej.
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