
Regulamin akcji promocyjnej „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Reklama YES          

Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Świerzawska 1, zarejestrowaną w Sąd Rejonowy Poznań               

— Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VJII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000372702 NIP              

779-23-85-656 REGON 301618610, reprezentowaną przez: Krzysztofa Madelskiego —        

Prezesa Zarządu (dalej „Organizator”) akcji promocyjnej „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo”. 

 

I. Czas trwania 

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 16.10.2017 roku do dnia            

31.01.2018 roku. 

 

II. Miejsce 

Akcja obowiązuje w Salonach YES na terenie Polski oraz na YES.pl. Lista Salonów YES              

dostępna na stronie internetowej www.YES.pl/Salony 

 

III. Warunki i zasady 

Do skorzystania z akcji promocyjnej upoważniony jest Każdy Klient, który przyjdzie do            

dowolnego Salonu YES z kuponem „Sodexo” z chęcią jego zrealizowania. 

1. Rabat w wysokości 50 zł na zakupy za min. 300 zł 

a) Warunkiem skorzystania z promocji jest wręczenie sprzedawcy Kuponu Promocyjnego          

przed dokonaniem płatności za wybrane produkty lub wpisanie Kodu promocji: sodexo na            

stronie koszyka zakupów na stronie YES.pl. 

b) Rabat nie obowiązuje na zegarki, złoto inwestycyjne, bony upominkowe "Prezent" oraz            

e-vouchery. 

c) Biżuteria zakupiona w Salonie stacjonarnym YES nie podlega zwrotowi a jedynie            

wymianie, w kwocie nie niższej niż kwota sprzedaży. 

d) W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany produktów objętych promocją na YES.pl,            

uczestnik promocji traci prawo do rabatu.  

 

IV. Łączenie akcji z innymi akcjami promocyjnymi 

Kupon Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę i nie łączy się z innymi promocjami.              

Promocja nie zwielokrotnia się. 

 

V. Adres do korespondencji 

1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Reklama YES Sp. z o.o., ul. Świerzawska              

1, 60-321 Poznań, adres mailowy: marketing@yes.pl 

2. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w Salonach YES oraz na stronie:             

http://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/promocje/szczegoly/id/4720/partner/yes 

 

VI. Reklamacje 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej mogą być         

składane od dnia rozpoczęcia Akcji promocyjnej do 10 dni po zakończeniu trwania akcji. 

1. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres            

Organizatora, z dopiskiem „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo”. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres            

http://www.yes.pl/Salony
http://www.yes.pl/
mailto:marketing@yes.pl
http://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/promocje/szczegoly/id/4720/partner/yes


e-mail i nr telefonu dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz               

niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10             

dni od dnia jej otrzymania. 

5. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na           

adres podany w reklamacji. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Reklama YES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie              

trwania akcji promocyjnej.  

2. Regulamin oraz zmiany regulaminu będą dostępne na stronie: www.DlaCiebie.Sodexo.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz            

odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji promocyjnej. 

4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie             

prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą             

rozstrzygane ugodowo a w przypadku braku ugody przez właściwy miejscowo sąd           

powszechny. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały         

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Poznań, 16.10.2017 r. 

http://www.dlaciebie.sodexo.pl/

