REGULAMIN KARTY RABATOWEJ
1. 
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady używania Karty Rabatowej.
2. Użyte w regulaminie poniższe definicje mają następujące znaczenie:
2.1.
Formularz zgłoszeniowy – formularz, którego wypełnienie,
podpisanie i przekazanie lub odesłanie przedstawicielowi Wydawcy w
formie papierowej, stanowi jeden z warunków wydania Nabywcy Karty
Rabatowej.
2.2. Karta Rabatowa - bon towarowy, wydany w formie plastikowej, z
przypisanym indywidualnym Numerem, który uprawnia Nabywcę do
wielokrotnej realizacji Sklepie Stacjonarnym, w czasie ważności Karty.
2.3.
Nabywca - osoba, na rzecz której Wydawca przekazał Kartę
Podarunkową.
2.4. Numer – indywidualny numer zamieszczony na Karcie Rabatowej.
2.5.
Regulamin– niniejszy regulamin Karty Podarunkowej.
2.6.
Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu
Internetowego pod adresem: http://www.nartywarszawa.pl/regulamin/
2.7. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie:
http://www.nartywarszawa.pl/
2.8. Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny znajdujący się w Warszawie
(02-758), przy ul. Mangalia 4.
2.9.
Użytkownik – każdy posiadacz Karty Rabatowej.
2.10. Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej – ADAM LEWANDOWSKI
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEWANDOWSKI ADAM
"SPORT PRODUKT" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mangalia 4, 02-758
Warszawa, NIP 1230559823, REGON 014989589, adres poczty
elektronicznej: sklep@nartywarszawa.pl.
3. Nabywcą Karty Rabatowej może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania
na terytorium Polski.
4. Karta Rabatowa przyznana jest Nabywcy na czas nieokreślony.
5. Karta Rabatowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.
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2. Wydanie Karty Rabatowej
1. Warunkiem wydania Nabywcy Karty Rabatowej jest:
1.1.
dokonanie jednorazowo zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepie
Stacjonarnym na kwotę wyższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100).
1.2. wypełnienie przez niego papierowego Formularza zgłoszeniowego,
poprzez podanie następujących danych:
a) Płeć,
b) Imię,
c) Nazwisko,
d) Adres e-mail,
e) Numer telefonu,
f) Adres korespondencyjny,

oraz podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.
1.3. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja, poprzez
zaznaczenie stosownego pola na Formularzu zgłoszeniowym.
2. Spełnienie warunków wydania Karty Rabatowej, o których mowa powyżej,
możliwe jest na dwa sposoby:
a) poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego, którego
egzemplarze dostępne są w Sklepie Stacjonarnym Wydawcy pod adresem ul.
Mangalia 4, 02-758 Warszawa, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny,
kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści.
Do dyspozycji Klientów pozostają pracownicy Sklepu Stacjonarnego, którzy
służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza
zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy
oddać w ręce pracownika Sklepu Stacjonarnego.
b) poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego dołączonego
do przesyłki oraz odesłanie go na adres Wydawcy: Sport Produkt Adam
Lewandowski ul. Mangalia 4 , 02-758 Warszawa.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Wydawca:
a) połączenie z siecią Internet i aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
b) zainstalowany system operacyjny Windows,
c) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
d) ekran o minimalnej rozdzielczości: 1280x768 pikseli.
4. Karta Rabatowa wydawana jest jedynie przez Wydawcę, a jej wydanie następuje:
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a) W przypadku wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego w Sklepie
Stacjonarnym, w sposób określony powyżej w Art. 2 ust. 2 lit. a) – poprzez jej
wręczenie w formie plastikowej Nabywcy i jej aktywizację przez pracownika
Sklepu Stacjonarnego.
b) W przypadku wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dołączonego do
przesyłki i odesłania do na adres Wydawcy: [Sport Produkt Adam
Lewandowski ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa] w sposób określony powyżej
w Art. 2 ust. 2 lit. b) – poprzez jej przesłanie Nabywcy na Adres
korespondencyjny, wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
5. Przed przyznaniem Karty Rabatowej Nabywca każdorazowo ma możliwość
zapoznania się z treścią Regulaminu oraz treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.

3. Zasady użytkowania Karty Rabatowej
1. Karta Rabatowa jest Kartą imienną, wielokrotnego użytku, z możliwością
wykorzystania dla wszystkich Towarów nieprzecenionych dostępnych w
asortymencie Sklepu Stacjonarnego.
2. Karta Rabatowa uprawnia Nabywcę do 10 % zniżki na zakupione, nieprzecenione
Towary w Sklepie Stacjonarnym.
3. W celu skorzystania z Karty Rabatowej, Nabywca dokonując zakupu w Sklepie
Stacjonarnym – powinien przed dokonaniem płatności za zakupy okazać
pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Kartę Rabatową,, co automatycznie obniży
wartość dokonanych zakupów (cenę).
4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Rabatowej w następujących
przypadkach:
4.1. uszkodzenia Karty Rabatowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych
zapisanych na Karcie Rabatowej lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności
Karty Rabatowej;
4.2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Rabatowej (np. brak możliwości uzyskania
połączenia z systemem informatycznym Wydawcy).

4. Reklamacje dotyczące Karty Rabatowej
1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Rabatowej
mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
sklep@nartywarszawa.pl lub też pisemnie na adres: Sport Produkt Adam
Lewandowski ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Nabywcy oraz
określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji
zobowiązań Wystawcy.
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3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Wydawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana
na podany przez Nabywcę adres e-mail lub udzielana w inny podany przez
Nabywcę sposób. W przypadku braku odpowiedzi Wydawcy w terminie 14 dni,
przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.

5. Zwrot towarów – zasady rozliczeń
1. W zakresie dokonanego przez Konsumenta zwrotu towaru zakupionego w Sklepie
Stacjonarnym (o ile taki zwrot jest dopuszczalny), zostaną zachowane wszelkie
prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

6. Ochrona danych osobowych
1.
2.

3.
4.
5.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydawca.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Wydawcę na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania i korzystania
przez Nabywcę z Karty Rabatowej, oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu
rozpatrzenia reklamacji, a także dla celów marketingowych oraz wysyłania
wiadomości e-mail i SMS (informacji handlowych) osobom, których dane kontaktowe
Wydawca posiada, pod warunkiem uzyskania wyraźnych, odrębnych i
jednoznacznych zgód na takie działania (poprzez zaznaczenie stosownych pól na
Formularzu zgłoszeniowym - checkbox’ów).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania, przesłania i
korzystania z Karty Rabatowej i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
Każdy, kto przekaże Wydawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści
oraz do ich poprawiania i usunięcia.
Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą
lub na życzenie osoby która je udostępniła, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,
w przypadku naruszenia przez Nabywców przepisów prawa.

7. Postanowienia końcowe
1. Karta Rabatowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest
elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta jest znakiem legitymacyjnym formą bonu towarowego.
2. Każdy Nabywca może posiadać tylko jedną Kartą Rabatową.
3. Nabywca nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom
trzecim.
4. Nabywca zobowiązany jest poinformować Wydawcę bezpośrednio w Sklepie
Stacjonarnym lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres
sklep@nartywarszawa.pl o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży Karty Rabatowej.
W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na wniosek Nabywcy wydana
zostanie nowa Karta Rabatowa (duplikat), która będzie kontynuacją
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dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez
Uczestnika.
5. Pozostałe promocje i akcje rabatowe organizowane przez Wydawcę za
pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego nie kumulują się
z rabatem przyznanym za pośrednictwem Karty Rabatowej.
6. Wydawca Karty Rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty Rabatowej,
o czym Nabywcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. W
przypadku zakończenia programu wszystkie wydane Karty Rabatowe ulegają
unieważnieniu.
7. Wydawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona
wykorzystywana w sposób sprzeczny z zasadami określonymi niniejszym
Regulaminem lub do celów sprzecznych z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
8. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod
adresem www.nartywarszawa.pl, a także w Sklepie Stacjonarnym.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie
zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.nartywa,
dostępnego pod adresem: www.nartywarszawa.pl w zakładce „Regulamin
sklepu.”
10. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu
Internetowego, a także pobranie ze Sklepu Stacjonarnego.
11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Nabywcy zostaną
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie
przekazana Nabywcy przez Wydawcę, na adres poczty elektronicznej podany na
Formularzu Zgłoszeniowym.
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1.12.2017 .
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