
 

Regulamin  korzystania  z Voucher  

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Voucherów wystawionych przez  

Fashion Trends Group Sp. z o.o  

§1 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie Voucherów pojęcia należy rozumieć: 

 

Fashion Trends Group Sp. z o.o (FTG sp. z o.o )  – spółka Fashion Trends Group Sp. z o.o 
z siedzibą w Lipa 8, Żohatyn  wpisana pod numerem: 0000690278 Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. - Wydział XII Gospodarczy KRS.  

Wydawca - Fashion Trends Group Sp. z o.o (FTG sp. z o.o ) 

Klient – konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu Vouchera. 

Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba będąca w posiadaniu Vouchera, na którym 
został umieszczony unikalny kod rabatowy.  

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.  

Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w celach 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Voucher – dokument wydany przez: Fashion Trends Group Sp. z o.o  uprawniający do 
bezgotówkowego nabycia od Partnera towarów, opatrzony kodem rabatowym.  

Ustawa o prawach konsumenta lub ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

Wartość do wykorzystania – przypisana na Voucher kwota, według wyboru Klienta, do 
wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w odpowiednim 
sklepie Wystawcy; wartości Voucherów do wykorzystania w sklepie stacjonarnym i 
internetowym Yessport : 50 zł ; 100 zł; 150zł.  

Sklep stacjonarny Yessport - sklep stacjonarny zlokalizowany przy ul. Lema 24 ,w 
Krakowie.  



Sklep internetowy Yessport – sklep internetowy prowadzony pod adresem 
https://www.yessport.pl/, umożliwiający wykorzystanie Vouchera w sklepie internetowym.  

Transakcja – dokonana przy użyciu Vouchera operacja polegająca na obniżeniu kwoty 
towaru o wskazaną wartość. Po dokonaniu transakcji prawa wynikające z Voucher wygasają i 
jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Vouchera, w 
szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania. 

 

§2 

 

1. Voucher jest dokumentem,  umożliwiającym płatność za produkty dostępne w ofercie 
sklepu internetowego : yessport.pl oraz sklepu stacjonarnego, wydany w formie papierowego 
zaproszenia opatrzony specjalnym kodem rabatowym.  

2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi 
maksymalną wartość o jaką, może obniżyć wartość towaru, którą Posiadacz nabył od Partnera 
na podstawie Vouchera.  

3. Termin ważności Vouchera wynosi jeden rok od daty wystawienia tj. do dnia: 28.02.2019r. 
Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. 
Powyższe dotyczy także sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.  

4. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania 
reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość zamówienia. Jeśli 
wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.  

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Voucherem, jak również za utratę lub 
uszkodzenie z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy. 

 

§3 

Użytkowanie Voucher w sklepie internetowym:  

1. Kartę może zrealizować jedynie Klient posiadający konto w sklepie i jest do niego 
zalogowany. 

2. Realizacja Vouchera polega na nabyciu przez Użytkownika towarów pod adresem: 
https://www.yessport.pl. Po dodaniu produktu do koszyka posiadacz realizuje Voucher 
poprzez wpisanie unikalnego kodu rabatowego w miejscu jednoznacznie oznaczonym do 
wykorzystania: „Mam kod rabatowy ”.Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do 
wykorzystania. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest 
zobowiązany dopłacić różnicę.   Dokonana transakcja jest równoznaczna z zakupem.  



 

3. Klient może wykorzystać tylko jeden Voucher w jednym zamówieniu. Voucherów nie 
można łączyć. 

4. Korzystanie z Voucherów nie może być łączone z innymi kodami rabatowymi. 

5. Kompletowanie poprawnie złożonego zamówienia odbywa się w ciągu 24h, a doręczenie 
zależne jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. W przypadku jakichkolwiek 
problemów z zamówieniem klient jest powiadamiany drogą telefoniczną lub mailową.  

6. W przypadku, gdy otrzymany towar nie spełni oczekiwań Klienta,  przysługuje mu prawo 
do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar podlegający 
zwrotowi powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, na adres: FTG sp. z o.o, 
Krakowska 87, 32-050 Skawina wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, Pełna instrukcja 
zwrotu dostępna pod adresem: https://yessport.pl/Zwroty-odstapienie-od-umowy-cabout-pol-
68.html.  

7. Zwrot zostanie rozliczony w ciągu 14 dni poprzez wydanie nowego Vouchera na pełną  
kwotę zakupu.  

8. Do dyspozycji Posiadaczy Voucherów w sprawie zapytań i problemów pozostają nasi 
konsultanci:  12 210 08 75 (Infolinia czynna od pn. - pt. w godz. 10:00 - 16:00) oraz adres 
email: sklep@yessport.pl  

§4 

 

Użytkowanie Voucher w sklepie stacjonarnym  

1.  Realizacja Voucher odbywa się w sklepie stacjonarnym Yessport, mieszczącym się przy 
ul. Lema 24 w Krakowie, tel: 12 210 02 26 

2. W przypadku dokonania wyboru w sklepie stacjonarnym klient zgłasza obsłudze klienta, 
chęć wykorzystania posiadanego Vouchera. Następnie wraz z pracownikiem obsługi klienta 
dokonuje zakupu przez stronę www.yessport.pl wykorzystując kod znajdujący się na 
odwrocie Vouchera.  Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do wykorzystania. 
Dokonana transakcja będzie równoznaczna z zakupem.  

3. W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym obowiązują również pkt. 3 oraz 4 §3 
niniejszego regulaminu.  

4. Po sfinalizowaniu transakcji posiadacz zobowiązany jest do przekazania Partnerowi 
oryginału Vouchera. 

5. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym nie podlegają wymianie oraz zwrotom. 

 



§5 

1. Reklamacje związane z Voucherami będą rozpatrywane przez Wystawcę w formie 
pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub 
Użytkownika. Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej na adres 
korespondencyjny Wystawcy, tj. FTG sp. z o.o, Krakowska 87, 32-050 Skawina.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

3. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym 
regulaminie.  

 


