
REGULAMIN PROMOCJI 

 Dodatkowe -10% do WYPRZEDAŻY  

przy zakupie min. 2 sztuk z asortymentu spodni, bluz, kurtek z kolekcji   
WIOSNA /LATO 2018 

 

 
1. Organizatorem promocji jest TWA RETAIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków, NIP 6793078424, REGON 122435249, KRS 0000400115. 
 
2. Promocja obowiązuje w dniach od 05.07.2018 godz. 00:01 do odwołania w sklepach 

stacjonarnych oraz w e-sklepie na stronie www.reporteryoung.pl. 

3. Dodatkowy rabat -10% zostaje udzielony od cen wyprzedażowych na wybrany asortyment z 
kolekcji WIOSNA / LATO 2018 (spodnie, bluzy lub kurtki) przy zakupie min. dwóch rzeczy z 
wymienionego asortymentu z kolekcji WIOSNA / LATO 2018. W e-sklepie rabat zostanie udzielony po 
wpisaniu specjalnego kodu PLUS10.  
 

4. Zasady promocji: 
Przy zakupie min. dwóch sztuk spośród asortymentu: bluzy, kurtki lub spodnie z kolekcji WIOSNA / 
LATO 2018, Klient otrzymuje dodatkowy rabat -10% na powyższy asortyment.  
 
5. W E sklepie Rabat 10% na paragonie nadawany jest do każdego promocyjnego indeksu na 
rachunku. 
 
6. Promocja dotyczy min. dwóch rzeczy z wymienionych w pkt. 4 na jednym paragonie.  
 
7. Promocją objęte są towary objęte wyprzedażą z kolekcji WIOSNA / LATO 2018. 
 
8. Promocja łączy się z wyprzedażą, oraz z outletem. 
 
9. Lista sklepów stacjonarnych dostępna jest na www.reporteryoung.pl. 

10. Organizator ma prawo w każdym momencie przedłużyć lub zakończyć promocję. 

11. Jeżeli w dniu promocji w sklepie stacjonarnym lub e-sklepie będą obowiązywać inne promocje lub 
akcje zniżkowe - Klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
 
12. Zakupiony towar podlega wymianie lub zwrotowi w terminie do 14 dni od daty zakupu. Zwrotowi 
muszą zostać poddane wszystkie zakupione w tej promocji produkty. Zwroty za zakupiony towar 
dokonywane są na kartę podarunkową (w przypadku sklepów stacjonarnych) lub na konto (w 
przypadku e-sklepu).  
 
13. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji dostępne są na stronie 
internetowej www.reporteryoung.pl w zakładce Regulamin sklepu. 
 
14. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie TWA RETAIL oraz na stronie internetowej 
www.reporteryoung.pl 
 

Kraków, 03.06.2018 r. 

http://www.reporteryoung.pl/

