
REGULAMIN PROMOCJI – KOSZULKI 3 ZA 2

I. Organizator Promocji
Organizatorem  akcji  promocyjnej  jest  firma  Wojas  S.A.  z  siedzibą  w  Nowym  Targu  
(34-400) przy ul Ludźmierskiej 29.

II. Czas trwania Promocji
Promocja trwa aż do jej odwołania przez Organizatora.

III. Uczestnictwo i zasady Promocji
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Sklepu Internetowego, znajdującego się na

domenie Wojas.pl.
2. Produktem jest dowolny artykuł sprzedawany przez organizatora za pośrednictwem Sklepu

Internetowym.
3. Uczestnictwo  w  Promocji  staje  się  możliwe  dla  klienta  w  momencie  dodania  do  koszyka

zakupowego  co  najmniej  trzech  dowolnych  produktów,  znajdujących  się  w  kategorii
produktów „Koszulki” w Sklepie Internetowym, niezależnie od tego, czy kategoria produktów
„Koszulki” oraz produkty nią objęte i dodane do koszyka przez klienta, znajdują się w dziale
produktów męskich lub damskich Sklepu Internetowego Wojas.pl (dalej również: „Kategoria
Produktów”).

4. Promocja  polega  na  odjęciu  przybliżonej  ceny  najtańszego  produktu  umieszczonego  w
koszyku zakupowym przez klienta, który figuruje na stronie Sklepu Internetowego w Kategorii
Produktów, od wartości tych produktów („Wartość Rabatu”).

5. Wartość Rabatu zostaje podzielona pomiędzy produkty,  umieszczone przez Organizatora w
Kategorii  Produktów oraz dodane do koszyka zakupowego przez klienta zgodnie  z regułą,
opisaną poniżej:

a. odpowiednia  część Wartości  Rabatu naliczana jest indywidualnie do ceny każdego
produktu, umieszczonego przez Organizatora w Kategorii Produktów oraz dodanych
do koszyka zakupowego przez klienta;

b. odpowiednią  część  Wartości  Rabatu  nalicza  się  proporcjonalnie  do  wartości
indywidualnego  produktu,  który  został  umieszczony  w  koszyku  zakupowym przez
klienta  i  jednocześnie  w  Kategorii  Produktów  przez  Organizatora  do  wartości
wszystkich produktów, spełniających powyższe kryteria – oznacza to np., że jeśli cena
produktu  stanowi  ½  wartości  wszystkich  produktów  dodanych  do  koszyka
zakupowego i spełniających powyższe kryteria, to do ceny tego produktu nalicza się
również ½ Wartości Rabatu; 

c. Wartość Rabatu w części przypisanej indywidualnie do produktu, o której mowa w
punkcie a oraz b niniejszego Regulaminu, jest zaokrąglana w górę do pełnego grosza.

6. Skorzystanie z Promocji wymaga wpisania kodu rabatowego o treści MIX3 w miejscu do tego
wyznaczonym w Sklepie Internetowym przez Organizatora.

7. Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  promocjami,  upustami,  rabatami,  obniżkami,  akcjami
promocyjnymi,  szczególnymi  ofertami  cenowymi  lub  produktowymi,  które  obowiązują  w
Sklepie Internetowym.

IV. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji niniejszej Promocji mogą być składane przez klientów

w terminie 30 dni od daty powzięcia przez klienta informacji o czynności, która narusza wg
klienta zasady promocji do Wojas S.A ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.

2. Reklamacja,  o  której  mowa  w  ust.  1  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  adres  do
korespondencji,  jak  również  opis  podstaw  reklamacji.  W  przypadku  reklamacji  dotyczącej
naruszenia  zasad  realizacji  niniejszej  Promocji  –  w szczególności  nieudzielenia  rabatu  lub
udzielenia go w nieprawidłowej wysokości – należy obligatoryjnie dołączyć także kserokopię
dowodu sprzedaży.



3. Reklamacje, o których mowa w ust. 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  S.A.
Organizator  zwróci  Klientowi  różnicę  pomiędzy  zapłaconą  ceną  a  ceną  pomniejszoną  o
wysokość przysługującego rabatu.

V. Postanowienia końcowe
1. Treść  niniejszego  Regulaminu  została  ogłoszona  18.08.2022 i  jest dostępna  w  serwisie

internetowym https://wojas.pl/informacje/regulamin-promocji.
2. Wszelką  korespondencję  do  Organizatorów  należy  kierować  na  adres  Wojas  S.A.,  ul.

Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.
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