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REGULAMIN VOUCHERÓW RABATOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAKUPU NOWYCH KOSZULEK 
MECZOWYCH 

 

1. Organizatorem promocji Voucherów rabatowych uprawniających do zakupu nowych koszulek 
meczowych Legii Warszawa („Promocja”) jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, NIP: 5261724308, REGON: 012362484, kapitał 
zakładowy w wysokości 12.156.000,00 zł (wpłacony w całości). 

2. Miejscem Promocji jest sklep stacjonarny Legii Warszawa działający przy ul. Łazienkowskiej 3 (,,Fan 
Store”). 

3. Promocja obowiązuje od dnia  17 lipca 2019 r. do 15 września 2019 r. do godz. zamknięcia Fan Store. 

4. Promocja dotyczy wyłącznie nowych koszulek meczowych Legii Warszawa przeznaczonych na sezon 
2019/2020 oferowanych w Fan Store.   

5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie do dnia 31 
sierpnia 2019 r. zakupiły Karnet na mecze Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w sezonie 
2019/2020 zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Karnetów ESA 2019/2020 Plus. 

6. Uczestnik Promocji, spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do 
otrzymania: 

- 1 jednorazowego Voucher’u uprawniającego do zakupu nowej koszulki meczowej Legii Warszawa domowej 
(pierwszy komplet) z rabatem w wysokości 70.00 PLN; 

- 1 jednorazowego Voucher’u uprawniającego do zakupu nowej koszulki meczowej wyjazdowej Legii 
Warszawa (drugi komplet) z rabatem w wysokości 70.00 PLN;  

od bazowej ceny sprzedaży prezentowanej w Fan Storze. 

7. Vouchery zostaną wysłane w formie  kodu na adres email  podany przez nabywcę Karnetu podczas 
zakupu wraz z zakupionym Karnetem. W przypadku nieotrzymania wiadomości z kodem rabatowym zniżkę 
będzie można zrealizować bezpośrednio w kasie Fan Store za  okazaniem karty kibica i dowodu osobistego 
oraz podania sektora, rzędu i miejsca na karnecie. 

8. Voucher będą aktywowane w ciągu dwóch dni roboczych od zakupu Karnetu. 

9. Vouchery nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na rabat/zniżkę innego rodzaju. 

10. Vouchery można zrealizować wyłącznie w sklepie stacjonarnym Legii Warszawa (Fan Store) przy ul. 
Łazienkowskiej 3 w godzinach otwarcia sklepu do dnia 15 września 2019 r. włącznie. Po tym terminie 
Vouchery tracą ważność i nie podlegają rekompensacie, zwrotowi lub wymianie na jakiekolwiek inne 
świadczenia. 

11. Voucherów nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami 
obowiązującymi w Legii Warszawa S.A. Oznacza to, że Vouchery nie łączą się z żadnymi innymi zniżkami, 
rabatami lub ofertami uprawniającymi do obniżki pełnej ceny koszulki meczowej. W przypadku 
obowiązywania innych promocji cenowych/rabatowych nabywcy Karnetu ESA 2019/20 Plus przysługuje 
prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
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12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Klubu. 

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi. 

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia na 
adres e-mail: pok@legia.pl. 

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  15.07.2019 r. 

 


