
Regulamin promocji 

1.    Promocja „DOUBLE SALE is BACK” („Promocja") organizowana jest przez Fashion

Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w 37-751 Żohatyn, przy ul. Lipa 8, legitymującą się

numerem NIP: 7952542640 oraz KRS 0000690278 reprezentowaną przez: 

Zwana dalej  „Organizatorem,” i dotyczy sprzedaży promocyjnej w Sklepie Internetowym

www.y  essport.pl  

2.    Do  Promocji  ma  zastosowanie  regulamin  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną

zamieszczony na stronie https://yessport.pl/Regulamin-sklepu-cterms-pol-18.html

3.    Promocja jest skierowana do Klientów, którzy:

a) dokonując zakupu Produktu wpiszę odpowiedni kod promocyjny na www.yessport.pl

Na podstawie kodu promocyjnego o nazwie „SALESALE” klient uprawiony jest do zniżki w

wysokości – 20% od aktualnej ceny produktów z zakładki sale/wyprzedaż.

4.    Promocja  jest  prowadzona  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  i  jest  prowadzona

ogólnopolsko. 

5.  Promocja jest  dostępna,  także dla użytkowników wskazanych krajów Unii  Europejskiej

(Niemcy,  Czechy)  oraz  Wielkiej  Brytanii  i  Ukrainy.  

6.    Promocja trwa od dnia 10.12.2018 r.  do dnia 14.12.2018 r. lub do wyczerpania stanów

magazynowych. Organizator poinformuje o wyczerpaniu stanów magazynowych na stronie

www.yessport.pl lub  na  Facebook  @yessport.   

7.    Przez Produkt objęty promocją rozumie się każdy produkt z kategorii SALE/Wyprzedaż

z  wyjątkiem  produktów  specjalnych  na  www.yessport.pl czyli  produktów  objętych  inną

promocją.

8.    Kody otrzymane w ramach Promocji należy wykorzystać pod adresem: 

www.y  essport.pl  

 9.    Kod Promocyjny zostanie opublikowany na : 

a) Facebook - @YesSport

b) Instagram - yessport.pl

c) Newsletter

d) www.yessport.pl  

e) oraz inne materiały promocyjne (plakaty, ulotki)

http://www.sneakerstudio.pl/
http://www.yessport.pl/
http://www.yessport.pl/
http://www.sneakerstudio.pl/
http://www.sneakerstudio.pl/


10.    Uczestnikom  nie  przysługuje  prawo  do  otrzymania  ekwiwalentu  pieniężnego  lub

rzeczowego  w  zamian  za  Kody.

11.    Organizator  ma  prawo  nie  wydać  Uczestnikowi  Promocji  Kodów  w  przypadku

nieodebrania przez Uczestnika zamówienia objętego Promocją, anulowania przez Uczestnika

zamówienia  objętego  Promocją  lub  odstąpienia  od  umowy  sprzedaży.

12.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami Sklepu Internetowego www.yessport.pl.  

13.    Reklamacje  dotyczące  niniejszej  Promocji  można  składać  na  adres  Organizatora  –

Fashion  Trends  Group Sp.  z  o.o.  ul  Krakowska  87

32-050  Skawina  z  dopiskiem „DOUBLE  SALE  is  BACK YesSport”  bądź  na  adres

email: reference@ftggroup.eu   w  tytule  emaila  wpisując  „DOUBLE  SALE  is  BACK

YesSport”  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  zakończenia  Promocji  (dla  reklamacji

przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww.

terminu  nie  wstrzymuje  możliwości  dochodzenia  stosownych  roszczeń  na  drodze

postępowania sądowego lub pozasądowego. 

14.  Reklamacja  powinna zawierać dane osoby wnoszącej  reklamację (tj.  imię,  nazwisko i

adres  korespondencyjny  w  przypadku  reklamacji  listownej  lub  adres  e-mail),  powód

reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

15.  Organizator  rozpatrzy  reklamację  w  ciągu  7  dni  od  momentu  wpłynięcia  jej  do

Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na

adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób

reklamacja  wpłynęła  do  Organizatora).

16.    Dane  osobowe  Uczestników  Promocji  będą  wykorzystywane  zgodnie  z  ustawą  o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182

ze.  zm.)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z dnia  27

kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)., wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  

z  przeprowadzeniem  Promocji  lub  z  rozpoznaniem  reklamacji.  Administratorem  danych

osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 

17. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą

przechowywane  i  zabezpieczone  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Ustawie  z  dnia

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz

uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych).  Podanie  danych



osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  jednakże  ich  niepodanie  uniemożliwi  rozpatrzenie

reklamacji. 

18. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do

swoich  danych,  możliwości  ich  poprawiania,  żądania  zaprzestania  ich  przetwarzania  lub

sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania.

19.    W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  będą  miały  zastosowanie

odpowiednie  przepisy  kodeksu  cywilnego.

20.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.yessport.pl

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r.


