
REGULAMIN 

POCZUJ RÓŻNICĘ - GWARANTOWANY ZWROT PIENIĘDZY PRZEZ 60 DNI 

Z myślą o satysfakcji naszych klientów, rozpoczynamy kampanię o nazwie POCZUJ RÓŻNICĘ – 

GWARANTOWANY ZWROT PIENIĘDZY PRZEZ 60 DNI.  Korzystaj z naszych butów sportowych przez okres 

minimum 30 dni, by przekonać się, dlaczego miliony sportowców na całym świecie wybiera ASICS z 

myślą o codziennym treningu. 

Gwarantowany zwrot pełnej kwoty zakupu przysługuje klientom, którzy po minimum 30 dniach, a 
maksymalnie 60 dniach od daty zakupu nie są w pełni usatysfakcjonowani z podjętej przez siebie decyzji.  
 
Aby wziąć udział w kampanii POCZUJ RÓŻNICĘ – GWARANTOWANY ZWROT PIENIĘDZY PRZEZ 60 DNI, 
konsument musi dokonać zakupu butów sportowych ASICS, w terminie od 1 września do 31 października 
2017 roku. W przypadku niezadowolenia z zakupionego produktu, klient powinien odwiedzić stronę 
internetową ASICS 60 days Money Back Guarantee, opisując w minimum 15 słowach swoje 
rozczarowanie. Pieniądze zostaną zwrócone na wskazane przez klienta konto bankowe. 
 
PRZEBIEG AKTYWACJI 

• Dokonaj zakupu obuwia sportowego ASICS  

• Sprawdź, czy produkt spełnia Twoje oczekiwania w ciągu minimum 30 dni 

• Nasz produkt Cię nie przekonał? 
Wypełnij formularz na stronie internetowej www.asics-60-days-money-back-guarantee.com/ i 
odzyskaj swoje pieniądze. 

 
PROCES ZWROTU 
Formularz zwrotu POCZUJ RÓŻNICĘ – GWARANTOWANY ZWROT PIENIĘDZY PRZEZ 60 DNI będzie 
dostępny na naszej stronie internetowej od 1 października 2017.  
 
Jeśli zakupu został dokonany w sklepie autoryzowanego partnera ASICS, a klient nie jest w pełni 
ustysfakcjonowany z zakupu i wyraża chęć zwrotu obuwia, powinien wypełnić formularz zwrotu, 
znajdujący się na tej stronie internetowej, zwracając przy tym uwagę na prawidłowość podawanych 
danych (nie wcześniej niż po 30 dniach oraz nie później niż po 60 dniach od daty zakupu). 
 
Klient, dokonujący zakupu w autoryzowanym sklepie ASICS lub za pośrednictwem oficjalnej strony 
internetowej ASICS powinien wypełnić formularz dostępny na www.asics.com 
 

 
REGULAMIN KAMPANII POCZUJ RÓŻNICĘ – GWARANTOWANY ZWROT PIENIĘDZY PRZEZ 60 DNI. 

 
Poniższy regulamin obejmuje wyłącznie produkty zakupione za pośrednictwem autoryzowanego 
sprzedawcy produktów ASICS. Dla zakupów dokonanych za pośrednictwem oficjanych sklepów ASICS 
oraz sklepu internetowego obowiązuje odrębny regulamin. 
 

1. Promocja jest ważna od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. 
2. Celem promocji jest testowanie obuwia sportowego ASICS. Jeśli Twój produkt niebył 

użytkowany lub nie będzie nosił śladów użytkowania, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. 

http://www.asics-60-days-money-back-guarantee.com/
http://www.asics.com/


3. 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. 

4. ASICS zwraca pełną cenę zakupu obuwia w okresie objętym promocją. Warunkiem zwrotu jest 
zachowanie prawidłowych procedur oraz przestrzeganie warunków opisanych w regulaminie. 

5. Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 10 dni roboczych, od daty otrzymania produktu oraz jego 
pełnej weryfikacji przez ASICS. Cała procedura może potrwać do jednego miesiąca od momentu 
złożenia wniosku. Powyższe terminy nie są jednak gwarantowane, ponieważ przesyłki 
obsługiwane są przez podmioty trzecie. 

6. ASICS przyjmować będzie jedynie przesyłki, których koszt pokrył wysyłający. Pozostałe koszty, w 
tym wysyłki za pobraniem, nie będą przyjmowane. 

7. Promocja dotyczy tylko obuwia ASICS. Obuwie ASICS Tiger oraz obuwie, odzież i akcesoria 
Onitsuka Tiger są wyłączone z promocji. 

8. 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. ASICS zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia, które uzna za niespełniające 
powyższych warunków.  

9. W czasie trwania promocji, ASICS dokonuje zwrotu ceny i kosztów wysyłki tylko za jeden produkt 
na osobę. Wielokrotne roszczenia nie będą akceptowane. ASICS zastrzega sobie prawo do 
odrzucenia roszczenia, które uzna za niespełniające powyższych warunków. 

10. Uczestnicy promocji muszą mieć ukończone 18 lat. 
11. Wypełniając formularz, wymagane jest załącznie kopii ważnego dowodu zakupu (paragonu), 

zawierającego kwotę oraz datę zakupu. Inne informacje potwierdzające zakup, w tym na 
przykład wyciąg z konta bankowego lub karty kredytowej, nie będą akceptowane. 

12. 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. 

13. W przypadku odrzucenia wniosku o zwrot ceny zakupu przez ASICS, reklamowane obuwie 
zostanie zwrócone do nadawcy wyłącznie na jego prośbę. W opisanej sytuacji, ASICS nie 
pokrywa kosztów zwrotu obuwia. 

14. Udział w promocji nie podlega przeniesieniu na jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności 
Nabywca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w promocji. 
Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

15. ASICS zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania promocji w dowolnym momencie. 
16. Promocja nie narusza ustawowych praw Nabywcy ani prawa do zwrotu produktu, określonego w 

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

17. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy, będąca podstawą niniejszej promocji to korzyść 
oferowana w uzupełnieniu istniejącego prawa gwarancji i praw europejskich dotyczących prawa 
konsumenckiego. Promocja ta nie wpływa na istniejące prawa, które nadal obowiązują w trakcie 
i po zakończeniu tej promocji. 

18. Niniejsza promocja dotyczy tylko następujących państw: Niemcy, Wielka Brytania, Francja(z 
wyłączniem DROM-COM), Hiszpania, Włochy, Austria, Polska, Holandia, Belgia, Norwegia, 
Szwecja, Dania i Portugalia. 

19. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań lub nieprawidłowości, prosimy o kontakt z: 
damian.janicki@asics.com. 

20. Zebrane w trakcie trwania promocji dane, będą wykorzystywane na potrzeby zarządzania 
promocją POCZUJ RÓŻNICĘ – GWARANTOWANY ZWROT PIENIĘDZY PRZEZ 60 DNI. Cenimy Twoją 



prywatność. Aby uzyskać więcej informacji nt. polityki prywatności w ASICS, zapraszamy pod 
adres: http://www.asics.com/nl/en-nl/privacy-policy. 

21. Niniejszy Regulamin podlega prawu Zjednoczonego Królestwa. Wszelkie powstałe spory 
podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Zjednoczonego Królestwa. 


