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REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY RE//DEFINED”  

I. DEFINICJE  

 

1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Promocji „Black Friday Re//Defined” dostępny jest na 
stronie internetowej http://bf.majestyskis.com/ 

 

2. PROMOCJA - promocja „Black Friday Re//Defined” prowadzona jest na zasadach 
opisanych w niniejszym Regulaminie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we 

wskazanym w niniejszym Regulaminie okresie;  
 

3. ORGANIZATOR - MAJESTY SKIS; MJST Sp. z o.o. adres: ul. Wendy 15, 81-341 Gdynia, 

Pomorskie; KRS: 0000122302, NIP: 5850000785 REGON: 002844133; 
 

4. PRODUKT PROMOCYJNY – produkt objęty Promocją „Black Friday Re//Defined” określony 
w niniejszym Regulaminie jako narty z nowej kolekcji MAJESTY Skiing Re//Defined 2023; 

 

5. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność ́ do czynności prawnych, 
mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która jest posiadaczem zużytych nart 

Majesty, spełniająca warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie;  

 
6. RABAT - upust od kwoty brutto (ceny brutto Produktu promocyjnego w momencie 

zakupu); 
 

7. ZUŻYTA PARA NART- używane (w każdym stopniu zużycia) narty marki MAJESTY 

dostarczone przez Uczestnika; 
 

8. NARTY Z KOLEKCJI 2023 – narty znajdujące się w ofercie Organizatora w sklepach 
stacjonarnych i sklepie internetowym www.majestyskis.com oznaczone jako MAJESTY 

Skiing Re//Defined 2023. 

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  
 

2. Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

3. Celem Promocji jest przyznanie rabatu na zakup Produktu promocyjnego, 

przysługującego Uczestnikowi po oddaniu Starego Sprzętu Narciarskiego.  
 

4. Promocja odbywa się na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem.  
 

5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są̨ wyłącznie niniejszym 

Regulaminem oraz przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 

6. Wszelkie informacje o Promocji umieszczone poza niniejszym Regulaminem mają 
jedynie charakter informacyjny.  

 
7. Udział Uczestnika w Promocji jest dobrowolny.  

 

 
 

http://bf.majestyskis.com/
http://www.majestyskis.com/
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III. OGÓLNE ZASADY PROMOCJI  
 

 

1. Aby skorzystać z Promocji należy: 
 

- oddać zużyte narty w jednym z punktów podanych na stronie http://bf.majestyskis.com/ 

lub 
przesłać je na adres: MJST Sp. z o.o., ul. Wendy 15, 81-341 Gdynia, tak aby zostały 

dostarczone do dnia 24 listopada 2022 roku. 
- podać adres e-mail, na który prześlemy kod rabatowy, za pomocą formularza dostępnego 

na stronie http://bf.majestyskis.com/. 

 
2. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które wezmą̨ udział w Promocji oddając zużyte narty 
i kupując narty z kolekcji 2023 w sklepie stacjonarnym lub internetowym. 

 

3. W Promocji nie mogą̨ uczestniczyć dystrybutorzy sprzętu narciarskiego marki MAJESTY, 
właściciele sklepów sprzedających sprzęt narciarski marki MAJESTY, a także pracownicy 

Organizatora. 

 
4. Przedmiotem promocji jest udzielenie Uczestnikowi rabatu w wysokości 30% na zakup 

pary nart z kolekcji 2023 pod warunkiem oddania zużytej pary nart i podania swojego 
adresu e-mail poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora 
http://bf.majestyskis.com/. 

 
5. Rabat jest udzielany na zakup jednej pary nart z kolekcji 2023 w zamian za jedną parę 

zużytych nart. Aby kupić z rabatem więcej niż jedną parę nart z kolekcji 2023 należy oddać 

odpowiednią ilość zużytych nart. 
 

6. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego 
spełnienia warunków Regulaminu.  

 

7. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami Organizatora. 
 

8. Rabat promocyjny zostanie udzielony na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. Jeżeli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony Organizator ma prawo 

odmówić przyznania Rabatu promocyjnego, o czym uprzednio poinformuje Uczestnika.  

 
9. Rabat jest udzielany w formie: 

a.  jednorazowego, unikatowego kodu, który zostanie przesłany na adres e-mail 

Uczestnika, w dniu 25 listopada 2022 roku, do godziny 10.00. Kod należy wykorzystać do 
dnia 27 listopada 2022 roku, do godziny 24.00; 

lub  
b. 30% rabatu naliczanego w sklepie stacjonarnym, w którym oddawane są zużyte narty 

przy zakupie nart z kolekcji 2022 roku. 

 
10. Rabat odliczany jest od ceny brutto towaru i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie 

mogą̨ być dzielone.  
 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MJST Sp. z o.o. adres: ul. Wendy 

15, 81-341 Gdynia, Pomorskie; KRS: 0000122302, NIP: 5850000785 REGON: 002844133 

http://bf.majestyskis.com/
http://bf.majestyskis.com/
http://bf.majestyskis.com/
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2. Do niniejszego regulaminu stosuje się ̨ odpowiednio zasady polityki prywatności 

w zakresie ochrony danych osobowych Uczestników dostępne na stronie internetowej 
Organizatora: www.majestyskis.com 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się ̨ z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje. 

 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, 

o ile nie naruszy to praw Uczestników.  

 
3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest 

sąd powszechny właściwy dla Organizatora. 

 
4. Promocja ta nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a ponadto nie podlega zatwierdzeniu 
w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 

poz. 1504 ze zmianami).  

 
 

http://www.majestyskis.com/

