
REGULAMIN AKCJI BIAŁO-CZERWONE MULTIRABATY
§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji „BIAŁO-CZERWONE MULTIRABATY” jest R-GOL spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Górce 3D 
(14-100 Ostróda),
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000630273, REGON: 365129350, NIP 7412132944, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: 
R-GOL.com(Sklep Internetowy) oraz w Sklepach fizycznych Organizatora pod 
marką R-GOL.com. Lista sklepów fizycznych R-GOL.com: 

1)  R-GOL.com Warszawa,
ul. Puławska 255, 
02-740 Warszawa

2)  R-GOL.com Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 3c/64, 
14-100 Ostróda

3)  R-GOL.com Toruń 
ul. Kozacka 11, 
87-100 Toruń

4)  R-GOL.com Gdańsk 
ul. Grunwaldzka 82 (G.C.H Manhattan), 
80-244 Gdańsk

5)  R-GOL.com Olsztyn
Plac Pułaskiego 7 lok. 28 (G.C.H Manhattan), 
10-515 Olsztyn

3. Promocją objęte są wszystkie towary z kategorii: PNT - Polish National Team oraz 
OPL- Oficjalne produkty licencyjne, w sklepie internetowym oraz w sklepach 
stacjonarnych, poza produktami objętymi innymi akcjami promocyjnymi.

4. Promocja obowiązuje od 12.05.2021 r. od godz. 9:00 do 23.05.2021 r. do 23:59:59.

§ 2. Definicje



1. Organizator - R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Akcja „BIAŁO-CZERWONE MULTIRABATY” - akcja organizowana przez 
Organizatora na warunkach i zasadach określonych treści niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w 
akcji.

4. Uczestnik - osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

5. Czas trwania akcji - czas od 12.05.2021 do 23.05.2021.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. W promocji może wziąć udział każdy uczestnik.

2. Promocja nie dotyczy artykułów objętych inną akcją promocyjną (w tym kodów 
rabatowych i punktów z programu lojalnościowego), w szczególności wyprzedażami 
i akcjami specjalnymi.

3. W ramach promocji Uczestnik może skorzystać z następujących rabatów:

1) Kupując 2 produkty Uczestnik ma możliwość skorzystania z 22% rabatu na 
najtańszy produkt z koszyka.

2) Kupując 3 produkty Uczestnik ma możliwość skorzystania z 44% rabatu na 
najtańszy produkt z koszyka.

3) Kupując 4 produkty Uczestnik ma możliwość skorzystania z 77% rabatu na 
najtańszy produkt z koszyka.

4) Kupując 5 produktów Uczestnik ma możliwość zakupu najtańszego z 
produktów (będącego częścią zamówienia) za 1 PLN

4. Wymienione powyżej progi rabatowe są naliczane w sposób automatyczny pod 
warunkiem spełnienia założeń promocji zawartych w §3 ust. 3. niniejszego 
regulaminu. 



5. W przypadku zakupu większej liczby produktów np. sześciu, siedmiu, ośmiu etc. 
Uczestnik ma możliwość zakupu najtańszego z produktów (będącego częścią 
zamówienia) za 1 PLN.

6. Zwrotu produktów można dokonać zgodnie z obowiązującymi zasadami zwrotu. 
Produkty zakupione w ramach promocji są zwracane łącznie.Uczestnik nie może 
zwrócić jednego produktu zakupionego w ramach promocji.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
promocji pod nazwą „BIAŁO-CZERWONE MULTIRABATY”

2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie z 
postanowieniami Regulaminu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że przetwarzane dane osobowe będą zabezpieczone i 
wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby, odpowiednio, udostępnienia 
Promocji lub realizacji umów oraz rozpatrywania reklamacji, zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., zwana dalej „Ustawą”.

5. Organizator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się 
w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Ustawie.

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich 
poprawienia oraz żądanie ich usunięcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie bezpodania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw 
nabytych przez Uczestników

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego prawa.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2021 r. i znajduje zastosowanie do 
umów zawartych w okresie obowiązywania Oferty Promocyjnej.



10. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją do niniejszego 
regulaminu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania niniejszej Promocji przed terminem 
wskazanym w §1 ust. 2. Skorzystanie przez Organizatora z uprawnienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na moc obowiązującą umów 
zawartych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


