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REGULAMIN PROMOCJI  

„KUPON RABATOWY W DODATKU ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE”  

ORGANIZOWANEJ W DNIU 7.11-15.12.2012 r. 

 

 

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 7.11.2012 r. i kończy 15.12.2012 r.  

 

III. Uczestnictwo i zasady Promocji  

 

1. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 15% na kolekcję kozaków. 

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy posiadają dodatek 

Świąteczne Inspiracje dystrybuowany  w listopadowych wydaniach magazynów 

ELLE, ELLE Decoration, CHIP dostępnych  od  7.11.2012 r. oraz magazynie InStyle 

dostępnym od 14.11.2012 r.), wytną kupon rabatowy WOJAS i w terminie  

7.11.-15.12.2012 r. dokonają zakupu w jednym z salonów WOJAS. 

3. Każdy klient, który zamierza dokonać zakupu z kuponem rabatowym może 

otrzymać Kartę Stałego Klienta Wojas. Warunkiem jej otrzymania jest wypełnienie  

i podpisanie specjalnego formularza Karty Stałego Klienta WOJAS przed 

zakończeniem transakcji. Karta nie zostanie wydana, jeśli klient nie dokona zakupu 

lub posiada już Kartę Stałego Klienta WOJAS.   

4. Rabat udzielany jest jednorazowo i może być wykorzystany podczas jednej 

transakcji. Rabaty z kilku kuponów nie sumują się.  

5. Warunkiem otrzymania rabatu jest posiadanie oraz pozostawienie w sklepie przez 

klienta kuponu rabatowego.  

6. Kupon jest ważny w sklepach firmowych WOJAS na terenie Polski (z wyłączeniem 

sklepów wyprzedażowych i sklepu on-line). Lista sklepów stacjonarnych dostępna jest 

na stronie http://www.wojas.pl/salony  

7. Rabat kuponowy nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.  

IV. Reklamacje  
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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. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji 

któregoś ze sklepów, jeśli nastąpi to w wyniku siły wyższej.  

2. Treść niniejszego Regulaminu została ogłoszona 6 listopada 2012 r. i jest dostępna:  

a. w siedzibach sklepów  

b. w serwisie internetowym www.wojas.pl/info/regulamin-promocji  

3. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres Wojas Trade 

Sp. z o.o., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ. 

 

 


