
 
 Regulamin promocji  

„”  
 

§ 1 Definicje  
1. Promocja – „Black Friday Sale” dla Uczestników dokonujących zakupu Produktów, organizowana i 
prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

2. Organizator – WT SP. Z O.O. Adres: LITEWSKA 4b 85-658 BYDGOSZCZ NIP: PL 9671451869 REGON: 
520750810  
3. Produkt – Wybrane modele Felg JR Wheels oraz Concaver, zwane dalej Produktem, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

4. Promocja – promocyjna cena na Produkty oferowana za pośrednictwem Punku Handlowego, jakim jest 
firma RPM Mirkowski Łukasz i posługujący się numerem Regon: 140616528 oraz numerem NIP: 
1230948045, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, oraz Załącznikiem nr 2 do Regulaminu  

5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w 
rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.  

6. Punkt handlowy – sklep internetowy www.rpmotorsport.pl  
 

§ 2 Postanowienia ogólne  

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16.11.2022 do 30.11.2022 lub 
do wyczerpania zapasów Produktu.  

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w Punkcie Handlowym.  
 

§ 3 Zasady Promocji  
1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien zakupić Produkt, po wcześniejszym potwierdzeniu 
dostępności wybranego Produktu. Ilość oraz rodzaj Produktu jest ograniczona. Dostępność produktu 
Uczestnik może zweryfikować, pisząc email na adres: info@rpmotorsport.pl.  

2. W przypadku, gdy Uczestnik spełni warunki niniejszej Promocji, o których mowa w § 2 pkt. 1 oraz § 3 pkt. 
1 przysługuje mu cena promocyjna.  

3. Organizator Promocji w związku z dokonaną sprzedażą Produktu wystawi dokument sprzedaży 
potwierdzający taką transakcję. Dokument sprzedaży stanowi dowód zakupu, stosownie do postanowień §4 
Regulaminu.  
 
4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Produktu na ekwiwalent pieniężny lub na inne Produkty 
objęte i/lub nieobjęte Promocją, w szczególności nie ma możliwości wyboru innych produktów niż wskazane 
w §1 ust. 3.  

§ 4 Postanowienia końcowe  
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna, w Punkcie handlowym.  

2. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych 
rozpowszechnianych przez RPM Mirkowski Łukasz i posługujący się numerem Regon: 140616528 
oraz numerem NIP: 1230948045 w związku z Promocją. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują zapisy w 
regulaminie Punktu Handlowego dostępnego pod adresem: 
https://www.rpmotorsport.pl/content/regulamin-zakupow 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu:  
https://www.rpmotorsport.pl/blog/wp-content/uploads/2022/11/JR-BF-SALE-1.pdf 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu:  
https://www.rpmotorsport.pl/blog/wp-content/uploads/2022/11/CVR-BF-SALE.pdf 
 
 


