
Kompletne warunki naszej oferty specjalnej "Prezent za zakupy powyżej X pln"

I. Organizator

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 , NIP
CZ29213291, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie,
wydział C, akta 66187 (dalej jako Organizator).

Dane kontaktowe Organizatora dostępne są na stronie https://top4fitness.pl/pg/kontakt.

II. Jak uczestniczyć

1. Promocja konsumencka „Prezent przy zakupie powyżej X €” („Promocja” lub

„Promocja konsumencka”) odbywa się w okresie, który zostanie wskazany na stronie

internetowej https://top4fitness.pl/ podczas trwającej Promocji.

2. Minimalna wartość zakupu nie obejmuje kosztów przesyłki oraz innych opłat za

usługi ponadstandardowe.

III. Jak otrzymać prezent w ramach oferty specjalnej

1. Promocja jest dostępna dla każdego, kto dokona pojedynczego zakupu na stronie

https://top4fitness.pl/ o wartości wskazanej na stronie https://top4fitness.pl/ w

Okresie Promocji, w terminie określonym w Artykule II.1 . Promocji. Jeśli kwota

pojedynczego zakupu jest kilkakrotnie większa niż minimalna kwota Oferty, zakup

nadal kwalifikuje się tylko do jednego prezentu.

2. Upominek zostanie wyszczególniony na fakturze za odpowiednie zamówienie, która

zostanie wysłana do Klienta drogą mailową po potwierdzeniu dostawy zamówionych

produktów na podany przez Klienta adres. Prezent zostanie wysłany razem z

ostatnią pozycją z zamówienia na ten sam adres lub przekazany osobiście.

3. Każdy Klient może dowolnie wybierać prezenty spośród oferowanych mu w

zamówieniu.

V. Prezenty oraz sposób ich wyboru i odbioru

1. Aktualna lista prezentów jest zawsze udostępniana na pierwszym etapie procesu

zakupowego na stronie https://top4fitness.pl.

2. Przekazanie lub przydzielenie poszczególnych prezentów jest uzależnione od

spełnienia tych warunków oraz od liczby zakwalifikowanych klientów. Organizator

zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich prezentów w przypadku,

gdy nie zostaną spełnione wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.



Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Oferty w przypadku, gdy

wszystkie prezenty zostały już rozdane. Organizator zastrzega sobie prawo do

nierozdysponowania wszystkich prezentów w przypadku wygaśnięcia Oferty zgodnie

z pkt II ust. 1.

3. Prezent zostanie wysłany wraz z całym zakupem na adres podany przez Klienta lub

przekazany osobiście.

4. Klient traci prawo do otrzymania prezentu w przypadku, gdy zamówienie zostanie

zwrócone Organizatorowi lub innej osobie wskazanej przez Organizatora w wyniku

bezskutecznej dostawy.

1. W przypadku braku zamówionych produktów w magazynie, prezent nie może zostać

wysłany we własnym zakresie.

2. W przypadku, gdy jakiegoś produktu z zamówienia nie ma w magazynie, a Klient

chciałby, aby zamówienie zostało podzielone na kilka przesyłek i aby wysłane

zostały produkty znajdujące się w magazynie, prezent zostanie wysłany razem z

ostatnią pozycją z zamówienia.

3. W przypadku braku części zamówienia i żądania usunięcia tego towaru z

zamówienia, Klient ma prawo do wyboru innego towaru, którego wybór, biorąc pod

uwagę jego cenę, będzie nadal spełniał minimalną kwotę zamówienia jako warunek

określony w Artykule III ust. 1. Prezent zostanie wysłany wraz z zamówionym

towarem.

4. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia, gdy pozostała cena za

towar nie osiągnie wymaganej kwoty minimalnej w rozumieniu art. III ust. 1, Klient

traci prawo do prezentu.

5. W przypadku zwrotu zamówienia lub części zamówienia, gdzie pozostała kwota jest

mniejsza niż minimalna wymagana kwota w rozumieniu art. III ust. 1, klient jest

również zobowiązany do zwrotu prezentu w jego oryginalnym stanie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub wymiany prezentów w okresie

obowiązywania Oferty.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe w zakresie przekazanym lub udostępnionym Organizatorowi przez

Klienta w trakcie rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane w

zautomatyzowanej bazie danych należącej do Organizatora, który jest tym samym

administratorem tych danych osobowych. Dane te są zawsze związane ze

składanymi przez Klientów zamówieniami i nie są pozyskiwane przede wszystkim na

potrzeby Oferty. Prawnym powodem i celem pozyskania i przechowywania tych



danych osobowych w procesie składania zamówienia jest wypełnienie zobowiązań

wynikających z umowy sprzedaży, którą Klient i Organizator zawierają poprzez

złożenie i przyjęcie zamówienia. Te dane osobowe mogą zostać przekazane osobie

odpowiedzialnej za wysyłkę produktów i prezentu do Klienta. Ponadto, niektóre dane

zawarte w zamówieniu będą przechowywane w celu oceny korzyści i stopnia

powodzenia Oferty dla Organizatora, co leży w prawnie uzasadnionym interesie

Organizatora. Ponadto, dane kontaktowe podane w zamówieniu mogą być

wykorzystywane przez Organizatora do wysyłania wiadomości handlowych, przy

czym wiadomości te zawsze będą zawierały opcję usunięcia się Klienta z

otrzymywania dalszych wiadomości. Klient, jako podmiot tych danych, ma prawo

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania,

zmiany, usunięcia lub - w przypadku wątpliwości co do prawidłowości ich

przetwarzania - wnieść sprzeciw do Organizatora lub skontaktować się z Urzędem

Ochrony Danych Osobowych (https://www.uoou.cz/en/).

2. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym praw Klienta jako

podmiotu danych osobowych znajduje się na

stronie:

https://top4fitness.pl/pg/warunki-biznesowe.

VII. Inne ważne warunki

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia rozstrzygane są wyłącznie przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przesunięcia, przerwania lub

odwołania Oferty lub zmiany jej warunków bez jakiegokolwiek odszkodowania.

2. Prezenty przekazane zakwalifikowanym klientom nie są przedmiotem żadnej umowy

kupna-sprzedaży, w związku z czym nie mają do nich zastosowania przepisy o

prawach wynikających z wadliwego wykonania usług zgodnie z ustawą nr 89/2012

Dz.U. kodeksu cywilnego. Organizator gwarantuje jednak Klientowi następujące

prawa. W przypadku, gdy prezent okaże się wadliwy w ciągu sześciu miesięcy od

dnia wystawienia faktury za zamówione produkty, a wada ta zostanie uznana za

wadę niezawinioną przez Klienta, jego niewłaściwe użytkowanie lub inne ingerencje

Klienta itp. Jeśli okaże się to niemożliwe, Organizator wymieni niektóre z jego

elementów lub wymieni cały prezent (także na prezent podobny). Nie jest możliwy

zwrot zwykłej ceny prezentu ani udzielenie Klientowi rabatu w wysokości zwykłej

ceny prezentu. W celu złożenia reklamacji zgodnie z tym punktem, Klient musi

dostarczyć ważny dokument podatkowy otrzymany e-mailem po potwierdzeniu

dostawy zamówionych produktów.

https://www.uoou.cz/en/
https://top4running.pl/pg/warunki-biznesowe


3. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania jakichkolwiek pieniędzy lub innych

świadczeń w zamian za prezent. Organizator nie jest w żaden sposób zobowiązany

wobec uczestników, a uczestnicy nie mają prawa żądać innych świadczeń ze strony

Organizatora niż wymienione w niniejszym regulaminie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki mogą być publikowane w materiałach promocyjnych lub innych

materiałach związanych z niniejszą Ofertą w wersji skróconej, która może być

niepełna, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie wersje. Jedyne,

kompletne i ostateczne warunki Oferty określone są w niniejszym dokumencie.

2. Przystąpienie do niniejszej Oferty promocyjnej nie jest obowiązkowe dla Klientów.

Przystępując do niej, klienci wyrażają zgodę na jej warunki.

3. Pełne warunki są zamieszczone na stronie internetowej https://top4fitness.pl.


