
REGULAMIN PROGRAMU  
E-POWERED EQUIPMENT EXCHANGE 

1. Niniejszy Regulamin Programu E-Powered Equipment Exchange (dalej „Regulamin”) 

określa zasady wymiany starego sprzętu treningowego na nowy z uwzględnieniem rabatu 
udzielanego przez IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000367238, NIP: 7010264454, REGON: 142621752, 

kapitał zakładowy w wysokości 100  000,00 zł, opłacony w  całości (zwaną dalej 
„Sprzedawcą”).  

2. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, klient, który nabył uprzednio od 
Sprzedawcy sprzęt treningowy (dalej „Stary Sprzęt Treningowy”), ma możliwość wymiany 
Starego Sprzęty Treningowego na nowy (dalej „Nowy Sprzęt Treningowy”) po cenie 

zakupu uwzględniającej rabat w wysokości 55 % wartości katalogowej Nowego Sprzętu 
Treningowego tego samego rodzaju w  ramach programu E-Powered Equipment 
Exchange (dalej „Program”).    

3. Cena Nowego Sprzętu Treningowego po rabacie nie uwzględnia dodatków do urządzeń 
z programu Green System, które są dodatkowo płatne. Komputer oraz Sawell również 
podlegają dodatkowej opłacie.  

4. W Programie może wziąć udział wyłącznie kupujący, którego Stary Sprzęt Treningowy:  

1) został nabyty od Sprzedawcy; fakt nabycia Starego Sprzętu Treningowego od 
Sprzedawcy powinien zostać wykazany przez kupującego odpowiednimi 
dokumentami,    

2) był serwisowany wyłącznie przez Sprzedawcę i posiada oryginalne części,  

3) jest sprawny.  

5. Wiek Starego Sprzętu Treningowego nie ma wpływu na możliwość jego wymiany w 
ramach Programu.  

6. Stary Sprzęt Treningowy wymieniany jest na nowy w stosunku 1:1, to jest na taki sam 
model i serię, lecz  w  programie Green System Sprzedawcy, chyba że seria danego 

sprzętu treningowego nie będzie już dostępna w ramach aktualnej oferty Sprzedawcy i z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 7.     

7. W przypadku bieżni Sprzedawca zastrzega, że nie jest możliwa wymiana w ramach 
Programu starej bieżni na nową bieżnię z serii ECO-POWR™, z zastrzeżeniem 
postanowień kolejnego zdania. W przypadku starej bieżni kupujący ma prawo wymienić ją 
w ramach Programu na nową bieżnię wyłącznie na następujących zasadach:  



1) stara bieżnia 631 może zostać wymieniona na nową bieżnię T645 lub - po 
wprowadzeniu jej do sprzedaży - na bieżnię T646,  

2) stara bieżnia T652 lub T670 z serii S może zostać wymieniona na nową bieżnię G690 
lub T656.  

8. Koszt dostawy Nowego Sprzętu Treningowego i odbioru Starego Sprzętu Treningowego 
na terenie Polski ponosi Sprzedawca.  

9. Przed przyznaniem rabatu kupujący zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom 
Sprzedawcy możliwość zbadania stanu Starego Sprzętu Treningowego pod kątem tego, 
czy spełnia on warunki określone w Regulaminie, w miejscu na terenie Polski, w którym 

Stary Sprzęt Treningowy się znajduje.   

10.Po zbadaniu Starego Sprzętu Treningowego zgodnie z postanowieniami ust. 9, 
Sprzedawca oceni czy spełnia on warunki określone w Regulaminie, a po potwierdzeniu 
tej okoliczności  przedstawi kupującemu właściwą ofertę wymiany Starego Sprzętu 
Treningowego na Nowy Sprzęt Treningowy w ramach Programu.   

11.W przypadku, gdy kupujący potwierdzi Sprzedawcy, że przyjmuje ofertę, o której mowa w 

ust. 10, Sprzedawca zawrze z kupującym umowę, w ramach której:  

1) Sprzedawca: 

a) dostarczy Nowy Sprzęt Treningowy do miejsca wskazanego przez kupującego 
na terenie Polski,  

b) wyda Nowy Sprzęt Treningowy kupującemu oraz przeniesie na kupującego jego 

własność,  

c) odbierze od kupującego Stary Sprzęt Treningowy, 

2) Kupujący: 

a) odbierze Nowy Sprzęt Treningowy od Sprzedawcy,  

b) zapłacić za Nowy Sprzęt Treningowy cenę po rabacie,  

c) wyda Stary Sprzęt Treningowy Sprzedawcy i przeniesie na Sprzedawcę jego 
własność.  

12.Odbiór i wydanie Starego Sprzętu Treningowego oraz Nowego Sprzętu Treningowego 
udokumentowany zostanie przez strony w stosownym protokole zdawczo-odbiorczym. 
Własność Starego Sprzętu Treningowego przechodzi na Sprzedawcę z chwilą jego 
odbioru od kupującego. Własność Nowego Sprzętu Treningowego przechodzi na 

kupującego z chwilą, gdy zapłaci on za niego cenę po rabacie oraz wyda Stary Sprzęt 
Treningowy Sprzedawcy i przeniesie na Sprzedawcę jego własność.  

13.W celu wzięcia udziału w Programie kupujący może dokonać zgłoszenia na stronie 
internetowej Sprzedawcy lub skontaktować ze swoim opiekunem klienta.  



14.Niniejszy Regulamin stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Właściwą ofertę zawarcia 
umowy na wymianę Starego Sprzętu Treningowego na Nowy Sprzęt Treningowy stanowić 
będzie oferta, o  której mowa w ust.10. Sprzedawca zastrzega przy tym, że warunki 
właściwej oferty mogą różnić się w każdym przypadku z uwagi na indywidualne 

uzgodnienia z danym kupującym, stan Starego Sprzętu Treningowego lub wartość 
transakcji.    

15.Program skierowany jest wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami.  

16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 Maja 2019r. i obowiązuje do dnia jego odwołania 
przez Sprzedawcę.   


