
REGULAMIN PROMOCJI  

„Wymień stary na nowy model Compex” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Promocji jest Fitcast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000404706, NIP 7811875842, REGON 301991650 zwana dalej jako 

„Organizator”. 

2. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 1.07.2017 do 31.12.2017 r., 

3. Promocja obejmuje swym zasięgiem obszar całego terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i nie jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania zagranicą, jak i 

podmiotów zbiorowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej (dalej zwani „Uczestnikami”). Użycie w niniejszym Regulaminie 

następujących wyrażeń oznacza: 

a. Uczestnik – posiada znaczenie nadane w §1 ust. 4, 

b. Promocja – posiada znaczenie nadane w §2 ust. 2, 

c. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Zestawu na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie, składana przez Uczestnika 

(kupującego) Organizatorowi (sprzedającemu) wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

d. Produkt – nowy zestaw urządzenia marki Compex będący w ofercie 

Organizatora, zgodnie z jego aktualną na dzień składania Zamówienia ofertą 

znajdująca się na stronie internetowej www.sklepfitcast.pl  z wyłączeniem 

części zamiennych, eksploatacyjnych i akcesoriów oraz stabilizatorów 

sportowych, 

e. Oświadczenie – posiada znaczenie nadane w §2 ust. 1, 

f. Organizator – posiada znaczenie nadane w §1 ust. 1, 

g. Sprzedaż Zwrotna – posiada znaczenie nadane w §3, 

h. Używany Zestaw – sprawny, nadający się do używania, nie noszący 

widocznych uszkodzeń, które przewyższają zużycie wskutek normalnego 

używania, kompletne – to jest składające się minimum z urządzenia głównego, 

pilota lub sterownika oraz akumulatora – a także wolne od wad prawnych 

urządzenie marki Compex pochodzące od Organizatora. 

 

§2. Warunki i zasady udziału w Promocji 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w terminie jej obowiązywania 

Zamówienia na Produkt wraz z oświadczeniem o chęci skorzystania z Promocji 

(„Oświadczenie”). Wzór oświadczenia o chęci skorzystania z Promocji stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



2. Przedmiotem Promocji jest uzyskanie przez Uczestnika Rabatu w wysokości 15% 

ceny brutto zakupu nowego Produktu od Organizatora, na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

3. Promocja dotyczy zakupu jednego Produktu. Uczestnik może skorzystać z Promocji 

wielokrotnie. 

4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami, chyba, że 

co innego wynika z odrębnych postanowień. 

5. Oświadczenie uważa się za złożone w terminie, o którym mowa w §1 ust. 2, jeśli 

zostało w tym czasie nadane w sposób określony w §6 ust. 6 

 

§3 Sprzedaż Zwrotna 

1. Wraz ze złożeniem Zamówienia w formie listownej, lub w ciągu 7 dni od złożenia 

Zmówienia w każdej innej formie, Uczestnik zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć do siedziby Organizatora Używany Zestaw wraz z podpisaną Umową 

Sprzedaży Zestawu Zwrotnego stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Podpisana przez Uczestnika Umowa Sprzedaży Zestawu Zwrotnego stanowi ofertę 

zawarcia takiej umowy złożonej Organizatorowi przez Uczestnika. Termin związania 

Organizatora ofertą wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika podpisanego 

egzemplarza Umowa Sprzedaży Zestawu Zwrotnego. 

3. Organizator złoży oświadczenie o warunkowym przyjęciu oferty zawarcia Umowy 

Sprzedaży Zestawu Zwrotnego, w przypadku pozytywnej weryfikacji stanu 

technicznego i prawnego otrzymanego Używanego Zestawu oraz sprawdzeniu czy 

Zestaw Używany posiada ekwiwalentną wartość rynkową.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizator może uzależnić zawarcie 

Umowy Sprzedaży Zestawu Zwrotnego od usunięcia przez Uczestnika dostrzeżonych 

wad w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

5. Dla skuteczności złożenia przez Organizatora oświadczenia o warunkowym przyjęciu 

oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu Zwrotnego znaczenie ma termin 

sporządzenia takiego oświadczenia i jego skierowania do Uczestnika. W powyższym 

zakresie wyłącz się stosowanie art. 61 §1 Kodeksu cywilnego. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 może zostać złożone w dowolnej formie, 

w szczególności poprzez przesłanie Uczestnikowi faktury pro-forma uwzględniającej 

Rabat wraz z dostawą Zestawu. 

7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu Zwrotnego dochodzi po upływie 30 dni, od 

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu, pod warunkiem nieskorzystania przez 

Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub rozwiązania albo 

odstąpienia od umowy sprzedaży Zestawu w inny sposób. 

 

§4 Sprzedaż Promocyjna 

1. Zamówienie wraz z Oświadczeniem, o których mowa w §2 ust. 1 stanowi wiążącą 

ofertę zwarcia umowy sprzedaży Zestawu na warunkach niniejszej Promocji. 

2. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 3 

dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Zestawu, jednakże nie dochodzi jeszcze do 

zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu Zwrotnego zgodnie z §3 ust. 7. 



3. W przypadku niespełnienia się warunku, o którym mowa w §3 ust. 3, Organizator 

odeśle na swój koszt Używany Zestaw na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

wskazany przez Uczestnika. 

4. Organizator zastrzega możliwość złożenia wraz z dokonaniem przesyłki, o której 

mowa w §4 ust. 3, oferty zakupu Zestawu na warunkach nieobjętych Promocją. W 

tym celu Organizator może w szczególności przesłać fakturę pro-forma na zakup 

Zestawu, której opłacenie oznaczać będzie zawarcie umowy. Termin związania 

Uczestnika taką ofertą wynosi 30 dni od dnia otrzymania oferty. 

5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy zawartej 

na odległość lub rozwiązania albo odstąpienia od umowy sprzedaży Zestawu 

w terminie 30 dni od jej zwarcia z innego powodu, Organizator odeśle na swój koszt 

Używany Zestaw na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez 

Uczestnika 

6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu Zwrotnego dochodzi w po upływie 30 dni, 

od dnia zawarcia umowy sprzedaży Zestawu, pod warunkiem nieskorzystania przez 

Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub rozwiązania albo 

odstąpienia od umowy sprzedaży zestawu w inny sposób 

 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone 

niniejszym regulaminem. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy zawartej zgodnie z jego 

postanowieniami. 

3. Gdyby jakakolwiek część Regulaminu została uznana za nieważną lub w inny 

sposób prawnie wadliwą, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy chyba, że 

bez tych postanowień strony nie zawarłyby umów, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie takich umów. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strony dopuszczają możliwość kontaktowania się ze sobą oraz przesyłania 

wszelkiej dokumentacji za pośrednictwem drogi elektronicznej, przy czym Uczestnik 

może kierować korespondencję związaną z niniejszą Promocją i umowami 

zawieranymi w związku z jego obowiązywaniem wyłącznie na adres: 

kontakt@sklepfitcast.pl 

6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przesyłek za pośrednictwem 

poczty, kuriera i w inny sposób, jednakże za każdym razem przesyłka musi być 

nadana za potwierdzeniem nadania, a przesyłka Uczestnika zawierająca Używany 

Zestaw musi zostać nadana za potwierdzeniem odbioru. 

7. Nagłówki jednostek redakcyjnych Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celach 

porządkowych i nie będą miały znaczenia dla interpretacji Umowy. 

8. O ile nic innego nie wynika wprost z kontekstu wyrażenia pisane w liczbie mnogiej 

odnoszą się również do wyrażeń w liczbie pojedynczej i odwrotnie. 

9. Jeżeli odesłania zawarte w Umowie wprost nie wskazują inaczej: 



a. odesłanie do paragrafu lub załącznika oznacza odesłanie od odpowiednio 

paragrafu lub załącznika niniejszej Umowy, 

b. odesłanie do ustępu oznacza odesłanie do ustępu tego samego paragrafu,  

w którym zawarte jest odesłanie, 

c. odesłanie do punktu oznacza odesłanie do punktu tego samego ustępu, którym 

zawarte jest odesłanie, 

10. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

 

____________, dn._______________________       

(miejscowość)             

 

FITCAST sp. z o.o.    

ul. Polska 114     

60-401 Poznań 

 

(Nazwa / Imię i Nazwisko) ____________________________________________________ 

 

(Adres) ___________________________________________________________________ 

 

(e-mail) ___________________________________________________________________ 

 

(Numer telefonu) ____________________________________________________________, 

 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Wymień stary na nowy model 

Compex” z dnia 1.06.2017 r. i wyrażam zgodę na związanie jego treścią. W związku z 

powyższym wyrażam chęć uczestnictwa w Promocji na warunkach wspomnianego 

Regulaminu. 

 

 

____________________________ 

(czytelny podpis) 

 


