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  REGULAMIN PROMOCJI ,, -20% na drugą i każdą kolejną sztukę z wyprzedaży” 

 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji ,, ,, -20% na drugą i każdą kolejną sztukę z wyprzedaży”  jest KS SPORT Sieć 
Sklepów M. Kujawa, M. Krawczyk Sp. J. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17. 

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą ,,  -20% na drugą i każdą kolejną sztukę z wyprzedaży” 

3. Zasięg Promocji ogranicza się do Sieci sklepu Kaes . 

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 12.101.2022-do odwołania. 

5. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych i dokonujących zakupu niezwiązanego z prowadzoną odpowiedzialnością gospodarczą. 

 

Warunki i zasady udziału w promocji 

1. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest dokonanie w okresie od 12.01.2022-do odwołania 
zakupu produktów z wyprzedaży  asortymentu dostępnego w wybranym sklepie  Kaes. 

o Uczestnikiem promocji,,  -20% na drugą i każdą kolejną sztukę z wyprzedaży” może być każdy 
Klient spełniający wymogi przewidziane w ust.5 Postanowień ogólnych niniejszego 
Regulaminu, który w dniach od 11.01.2022 do odwołania  dokona zakupu produktów 
wyłącznie z wyprzedaży asortymentu dostępnego wybranym sklepie Sieci Kaes. 

o  Klient płaci za pierwszą  najdroższą rzecz wyprzedażową zgodnie z ceną na metce a każda 
kolejna( tańsza ) sztuka wyprzedażowa jest rabatowana dodatkowo o 20% od ceny na 
metce.  

2. Promocję nie łączą się ze sobą w przypadku innej promocji klient ma prawo wyboru z jakiej promocji 
chce skorzystać.  

3. Na wybrane produkty spełniające warunki promocji nie może zostać nadany dodatkowy rabat 
wynikający z posiadania karty stałego klienta „eKStraClub”. 

4. Produkty objęte aktualną promocją można wymienić zgodnie z zasadami obowiązującymi w sklepie 
Sieci Kaes . 

5. Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego 
żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 

Postanowienia końcowe 
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1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym 
regulaminem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych 
z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych 
przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo 
ogłaszana na stronie internetowej pod adresem ks-sport.pl. oraz w sklepach stacjonarnych Sieci 
sklepów Kaes. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny podczas trwania promocji w Sieci sklepów Kaes jak i kaes.pl. 

 
 

 

 

 


