
REGULAMIN PROMOCJI 
 

VOUCHER -20% na kolejne zakupy  
Nowej Kolekcji WL20 za min. 100 zł 

 
 

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  15.01.2020 godz. 0:01 do 31.01.2020 godz. 23:59 w sklepach 

stacjonarnych oraz na e-sklepie. Lista sklepów dostępna jest na www.reporteryoung.pl . 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie zakończyć lub wydłużyć promocję. 

4. Aby skorzystać z promocji w sklepie stacjonarnym, Klient musi okazać voucher na -20% w formie 
wydrukowanej oraz dokonać zakupów Nowej Kolekcji WL20 z wyłączeniem produktów 
oznaczonych SUPER CENĄ na kwotę min. 100 zł. 
 
5. Aby skorzystać z promocji w sklepie internetowym, Klient musi wpisać przy realizacji zamówienia 
specjalny kod, widoczny na voucherze -20% oraz dokonać zakupów Nowej Kolekcji WL20 z 
wyłączeniem produktów oznaczonych SUPER CENĄ na kwotę min. 100 zł. 
 
5. Rabat z karty nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi – dot. tylko kolekcji WL20 z 
wyłączeniem produktów oznaczonych SUPER CENĄ. 
 
7. Jeżeli w dniu promocji w sklepie stacjonarnym lub e-sklepie będą obowiązywać inne 
promocje/akcje promocyjne - Klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać.  
 
8. Voucher -20% można okazać sprzedawcy lub wykorzystać w e-sklepie tylko raz, podczas jednej 
transakcji.  
 
9. Voucher -20% nie może zostać wykorzystany do zakupu kart podarunkowych Reporter Young.       
W razie utraty, zgubienia lub zniszczenia vouchera, nie będą wydawane jego duplikaty. 
 
8. Zakupiony towar podlega wymianie lub zwrotowi w terminie do 14 dni od daty zakupu. Zwroty za 
zakupiony towar dokonywane są na kartę podarunkową (w przypadku sklepów stacjonarnych) lub na 
konto bankowe (w przypadku e-sklepu).  
 
9. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji dostępne są na stronie 
internetowej www.reporteryoung.pl w zakładce Regulamin sklepu. 
 
10. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie TWA RETAIL oraz na stronie internetowej 
www.reporteryoung.pl 
 
 
 

Kraków, 15.01.2020 
 

 


