REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BLACK FRIDAY -10% NA WSZYSTKO

1. Organizator promocji.
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej BLACK FRIDAY 10% na wszystko jest firma
3athlete.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakoczego 7, 80-288 Gdańsk, NIP:
9571100337.
2. Prawne uregulowania promocji.
2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.
2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.
3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.
3.1. Promocja prowadzona jest w dniach od 27.11.2020 do 29.11.2020 w sklepie
stacjonarnym 3athlete.pl oraz w sklepie internetowym www.3athlete.pl.
3.3. 3athlete.pl ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania
przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepie stacjonarnym oraz w
sklepie internetowym. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku
wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.
4. Zasady promocji.
4.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych
polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym prowadzonym pod
znakiem firmowym 3athlete.pl Triathlon Center oraz sklepu internetowego.
4.2. Promocją 10% rabatu objęty jest CAŁY dostępny asortyment.
4.3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup asortymentu objętego promocją z
rabatem 10%.
4.4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.
4.5. Nie dopuszcza się możliwości realizacji kumulacji rabatu BLACK FRIDAY 10% z
rabatem indywidualnym w ramach Programu Lojalnościowego do promocji.
4.6. Realizacja promocji:
● w sklepach stacjonarnychodbywa się w ten sposób, że na dowodzie sprzedaży
(paragonie fiskalnym) wartość towarów objętych promocją zostanie zmniejszona
o 10%.

● w sklepie internetowymodbywa się w ten sposób, że na specyfikacji zamówienia
wartość towarów objętych promocją zostanie zmniejszona o 10%.
5. Zwrot towaru.
Sklepy stacjonarne:
5.1. Towar objęty promocją podlega zwrotowi w trakcie trwania promocji oraz po jej
zakończeniu w terminie 30 dni. Produkty nie mogą nosić znamion użytkowania, powinny
być oryginalnie zapakowany, oraz zawierać wszystkie metki i dodatkowe elementy.
Urządzenia elektroniczne nie mogą być włączane.

Sklep internetowy:
5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania
przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy, Klient musi poinformować 3athlete.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz jest dostępny na stronie sklepu
internetowego 3athlete.pl: https://www.3athlete.pl/formularze/formularz-zwrotu.pdf
Produkty nie mogą nosić znamion użytkowania, powinny być oryginalnie zapakowany,
oraz zawierać wszystkie metki i dodatkowe elementy. Urządzenia elektroniczne nie
mogą być włączane.
5.2. Klient ma możliwość zwrotu produktu zakupionego ze zniżką otrzymując kwotę,
którą zapłacił za ten produkt w momencie dokonywania transakcji.
5.3. Zwracane produkty należy, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem
wymiany/zwrotu wysłać przesyłką na adres:
Sklep 3athlete.pl
ul. Rakoczego 7
80-288 Gdańsk
tel. 793 070 340
5.4. Zwrot płatności za zwracany produkt nastąpi w takiej formie w jakiej dokonano
płatności (zwrot na konto lub poprzez serwis allegro.pl), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji Klienta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
5.5. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wadę, klient ma prawo złożyć
reklamację w ciągu 2 lat od dnia dokonania zakupu.

5.6. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do
sklepu internetowego na adres wskazany w pkt 5.3. niniejszego regulaminu promocji,
lub w sklepie stacjonarnym 3athlete.pl, dołączając dowód zakupu i druk zgłoszenia
reklamacyjnego (dostępne na stronie sklepu internetowego www.3athlete.pl).
5.7. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od
umowy, naprawy, bądź wymiany, zwrot środków pieniężnych nastąpi w formie, w której
dokonana została płatność za produkt.
5.8. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).
6. Reklamacja
6.1. 3athlete.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności
sprzedanego produktu z umową sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od
dnia wydania produktu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie
wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkt jako
Konsument, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w
szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

6.2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu
składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak
również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia
reklamacji z tytułu rękojmi przez 3athlete.pl, Klient powinien dostarczyć do 3athlete.pl
reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji:
a) w przypadku zakupu w sklepie internetowym 3athlete.pl – poprzez wysyłkę na adres:
„ Sklep 3athlete.pl Triathlon Center, ul. Rakoczego 7, 80-288 Gdańsk’’,
b) w przypadku zakupu w sieci sklepie stacjonarnym 3athlete.pl – poprzez dostarczenie
do sklepu 3athlete.pl Triathlon Center bądź wysyłkę na adres: „ Sklep 3athlete.pl
Triathlon Center, ul. Rakoczego 7, 80-288 Gdańsk’’
6.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez 3athlete.pl reklamowanego produktu. W tym samym terminie Klient
powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.4. 3athlete.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.5. Do złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego,
dostępnego pod poniższym linkiem:
https://www.3athlete.pl/formularze/formularz-reklamacyjny.pdf
6.6. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany produkt zostanie
odesłany Klientowi wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.
6.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy produkt zostanie
niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to
na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku
możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu Klientowi zostanie zwrócona
należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wymiana towaru.
Sklepy stacjonarne:
7.1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego produktu w czasie obowiązywania
promocji WYŁĄCZNIE na asortyment objęty promocją.
7.2 Po zakończonej promocji Klient nie ma możliwości wymiany towaru.
Sklep internetowy:
7.1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego produktu na produkt w ramach tego
samego modelu (inny rozmiar lub kolor), jeżeli jest on dostępny w tej samej cenie.
7.2. Klient może dokonać wymiany w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby
skorzystać z prawa do wymiany, Klient musi poinformować 3athlete.pl o swojej decyzji o
wymianie w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz jest dostępny na stronie
sklepu internetowego BSL:
https://www.3athlete.pl/formularze/formularz-zwrotu.pdf
8. Pozostałe.
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany
niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych
uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach
lub na stronie 3athlete.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po
dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
8.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 27.11.2020 do 29.11.2020.

8.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).
8.4. Niniejszy regulamin jest jedynym autentycznym dokumentem regulującym zasady
promocji.
8.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami
bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują
postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny
niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego
(Dz.U.2017.459 ).

