
 

 

 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI KARTA RABATOWA 
 
I. Organizatorzy Promocji  
 
Organizatorem Promocji jest firma Wojas Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy 
ul. Ludźmierskiej 29.  
 
II. Czas trwania Promocji  
 
Promocja rozpoczyna się 02.11.2016 r. i kończy 30.11.2016 r.  
 
III. Uczestnictwo i zasady Promocji  
 
1. Promocja przeznaczona jest dla klientów, którzy  posiadają specjalną kartę rabatową, wydawaną  
w salonach firmowym Wojas lub na www.wojas.pl w terminie od 1.10.2016 do 31.10.2016. 
2. Karta upoważnia do  jednorazowej zniżki w wysokości 50 zł na cały paragon przy zakupach powyżej 
350 zł lub jednorazowej zniżki 100 zł na cały paragon przy zakupach powyżej 500 zł. 
3. Karta upoważnia do zniżki  w terminie 02-30.11.2016 r. 
4. Rabat kwotowy udzielany jest jednorazowo i może być wykorzystany w czasie trwania promocji. 
5. Rabat obowiązuje w sklepach firmowych WOJAS na terenie Polski (z wyłączeniem sklepów 
wyprzedażowych) oraz sklepie on-line na www.wojas.pl . Lista sklepów stacjonarnych dostępna jest 
na stronie ttp://www.wojas.pl/salony  
6. Rabat  nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, a także nie podlega wymianie na gotówkę.  
7. Aby korzystać ze zniżki na stronie www.wojas.pl należy wpisać unikalny kod z karty rabatowej  
 w odpowiednie pole w koszyku, podczas realizacji zamówienia. 
 
IV. Reklamacje  
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad realizacji niniejszej Promocji mogą być składane przez 
Klientów w terminie 30 dni od daty pozyskania przez Klienta kuponu lub czynności, która narusza wg 
Klienta zasady promocji do Wojas Trade Sp. z o.o., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.  
2. Reklamacja, o której mowa w pkt. 1 powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, 
jak również opis podstaw reklamacji, a w przypadku niewykorzystania kuponu, także i kupon.  
W przypadku reklamacji dotyczącej naruszenia zasad realizacji niniejszej Promocji podczas sprzedaży 
 (w szczególności nieudzielenia rabatu lub udzielenia go w nieprawidłowej wysokości) należy 
obligatoryjnie dołączyć także kserokopię dowodu sprzedaży.  
3. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich 
otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  
o rozpatrzeniu reklamacji.  
4. W przypadku nieuzasadnionego nienaliczenia rabatu powstałego z winy Wojas Trade sp. z o.o. 
Organizator zwróci Klientowi różnicę pomiędzy zapłaconą ceną a ceną pomniejszoną o wysokość 
przysługującego rabatu.  
 
V. Postanowienia końcowe  
 
1. Treść niniejszego Regulaminu została ogłoszona 04.10.2016r. i jest dostępna:  
a. w siedzibach sklepów  
b. w serwisie internetowym www.wojas.pl/info/regulamin-promocji  
2. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres Wojas Trade Sp. z o.o., ul. 
Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ. 
3. Podanie danych w zw. z realizacją Promocji Karta Rabatowa jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz podmioty którym 
powierzono te dane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
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Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji i ewentualnej reklamacji. 
Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym. 
4. Dane osobowe Uczestnika chronione są przez Organizatora zgodnie z przepisami wyżej powołanej 
Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym 
osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. 
5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Organizator. 
Uczestnik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, 
modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie 
administratora danych, czyli Organizatora. 

 


