
Regulamin Promocji: NOBILE NECKERMANN

-15% (13.11-31.12.2015)

1. Organizator Promocji

1.1. Organizatorem promocji (Promocja) jest firma „NOBILE SPORTS” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382, poczta Bielsko-Biała)
przy ul. Wapienickiej 6, wpisaną do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000321453, o numerze REGON: 241076730, o Numerze Identyfikacji
Podatkowej: 547-209-98-24, o kapitale zakładowym wynoszącym: 50.000,00 zł.

2. Zasady Promocji

2.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin Promocji (Regulamin).

2.2. Promocja dotyczy zakupu towaru dostepnego na i za pośrednictwem sklepu 
internetowego shop.nobilesports.com

2.3. Promocja obejmuje wszystkie produkty z kolekcji zimowej Supreme Skis oraz 
Snowboard Happens, nie objete inną promocją.

2.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, dla posiadaczy vouchera z kodem 
promocyjnym.

3. Czas Trwania Promocji

3.1. Promocja jest dostepna od dnia 30.10.2015 roku od godziny 00:00 do dnia 31.12.2015 
roku do godziny 24, bądź do wyczerpania towaru.

4. Warunki Uczestnictwa

4.1. Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, moze byc
osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna
zarówno prowadząca działalnośc gospodarczą, jak i nie prowadząca działalności 
gospodarczej (Uczestnik), która w okresie trwania Promocji zakupi u Organizatora towar na 
w/w warunkach.

 4.2.  Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup towaru za pośrednictwem strony: 
www.shop.nobilesports.com

 4.3.  Promocja nie łączy sie z innymi promocjami, ulgami czy znizkami oferowanymi przez 
Nobile Sports Sp. z o.o.
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4.4 Promocja dostepna dla posiadaczy kodu promocyjnego.

5. Kody promocyjne 

5.1. Klient, który poprzez strone internetową www.neckermann.pl zakupi minimum 7-
dniową impreze z dojazdem własnym, spełniającą ponizsze warunki: 
sezon – zima (W16)
katalog – dojazd własny (AUTO)
czas załozenia rezerwacji - od 13.11.2015 do 31.12.2015

Otrzyma dodatkowo kod promocyjny, uprawniający do uzyskania rabatu w sklepie 
internetowym shop.nobilesports.com

5.2. Kod promocyjny wysyłany jest drogą mailową, w treści maila potwierdzającego 
rezerwacje załozoną na stronie www.neckermann.pl, na adres mailowy podany w 
formularzu rezerwacyjnym.

5.3. Do kazdej rezerwacji dokonanej w ramach i terminie promocji przyznawany jest 1 kod.

6. Reklamacje

6.1. Wszystkie reklamacje nalezy zgłaszać na adres e-mail: client.service@nobilesport.com

7. Postanowienia koncowe

7.1. Regulamin Promocji moze ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w 
Regulaminie nie mogą naruszac praw nabytych przez Uczestników Promocji przed 
dokonaniem zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego 
Regulaminu na stronie internetowej www.shop.nobilesports.com

7.2. Regulamin Promocji wchodzi w zycie z dniem  16.11.2015 r.

7.3. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu.

7.4. Niniejszy Regulamin jest dostepny na stronie internetowej www.shop.nobilesports.com
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