
REGULAMIN PROMOCJI – GWARANCJA 60 DNI NA ZWROT PIENIĘDZY 

 

1. Promocja jest ważna od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. 

2. Promocja uprawnia Nabywcę do zwrotu zakupionego od ASICS obuwia nie wcześniej niż w 

terminie 30 dni od daty jego zakupu i nie później niż w ciągu 60 dni od daty jego zakupu, poprzez 

skorzystanie z procedury zwrotu opisanej poniżej. 

3. ASICS zwraca pełną cenę zakupu obuwia.  

4. ASICS zwraca koszty wysyłki. 

5. Promocja dotyczy tylko obuwia ASICS. Obuwie ASICS Tiger oraz obuwie, odzież i akcesoria 

Onitsuka Tiger są wyłączone z promocji. 

6. Aby skorzystać z niniejszej promocji, obuwie ASICS musi być zakupione na własny użytek.  

Zużycie zwracanego produktu nie może przekraczać zużycia będącego następstwem jego 

prawidłowego używania. 

7. W czasie trwania promocji, ASICS dokonuje zwrotu ceny i kosztów wysyłki tylko za jeden 

produkt na osobę. 

8. Uczestnicy promocji muszą mieć ukończone 18 lat. 

9. Nabywca musi przesłać do ASICS ważny paragon lub inny dowód zakupu, potwierdzający kwotę 

zakupu oraz datę zakupu. 

10. ASICS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu oraz odmowy zwrotu ceny i 

kosztów wysyłki produktu, jeśli zwracany produkt nie spełnia warunków określonych niniejszym 

Regulaminem. 

11. ASICS zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

promocji wobec osób, które w ocenie ASICS dokonały już zwrotu produktu na podstawie 

promocji.  

12. Udział w promocji nie podlega przeniesieniu na jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności 

Nabywca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w promocji.  

13. ASICS zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania promocji w dowolnym momencie. 

14. Jeśli produkt został zakupiony za pośrednictwem sklepu ASICS lub strony internetowej ASICS, 

Nabywca powinien zwrócić produkt w sklepie ASICS lub postępować zgodnie z procedurą 

zwrotu dostępną na stronie internetowej ASICS pod adresem: http://www.asics.com/gb/en-

gb/returns  

15. Jeśli produkt został zakupiony od innego sprzedawcy, Nabywca powinien zwrócić produkt 

zgodnie z procedurą zwrotu dostępną na stronie internetowej: www.asics-60-days-money-back-

guarantee.com  

16. Niniejszy Regulamin należy czytać w połączeniu z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw 

ASICS dostępnymi pod adresem https://www.asics.pl/about/warunki-sprzeday-i-dostaw-firmy-

asics/. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw ASICS znajdą zastosowanie we wszelkich kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 

17. Promocja nie narusza ustawowych praw Nabywcy ani prawa do zwrotu produktu, określonego w 

dowodzie zakupu i / lub Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw ASICS. 

18. Niniejsza promocja dotyczy tylko następujących państw: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, 

Hiszpania, Włochy, Austria, Polska, Holandia, Belgia, Norwegia, Szwecja, Dania i Portugalia. 

19. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie powstałe spory podlegają wyłącznej 

jurysdykcji sądów polskich. 
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