Regulamin akcji charytatywnej “YES for Love”
§1
Organizatorem akcji charytatywnej pod nazwą: „YES for Love” („Akcja”) jest YES Biżuteria
S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świerzawskiej 1, 60-321 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000743417, o kapitale zakładowym 7 269 000 złotych, NIP: 778-01-71-607, REGON:
630182051 („Organizator”).
§2
Celem Akcji jest zebranie środków pieniężnych na rzecz polskich szpitali na cele
walki z pandemią wirusa SARS-COV-2.
§3
Akcja będzie odbywać się od dnia 8 kwietnia 2020 roku do odwołania.
§4
Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu w
całości.
§5
Miejscem Akcji jest strona internetowa www.yes.pl prowadzona przez Organizatora
(„YES.pl).
§6
Akcja będzie polegała na sprzedaży przez Organizatora bransoletek z kolekcji „YES for
Love”, dostępnej na YES.pl („Produkty”).
§7
Organizator przekaże równowartość całkowitego dochodu ze sprzedaży na rzecz polskich
szpitali: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Szpital Kliniczny
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, Szpital Śląski w Cieszynie, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich,
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
§8
Uczestnicy Akcji nie mogą uzyskać rabatu na Produkty objęte Akcją, nie przysługuje na nie
także rabat wynikający z bycia członkiem programu lojalnościowego YES Club.
§9
Uczestnikom Akcji przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w
terminie 14 dni od dnia odebrania Produktów.

§10
Uczestnikom Akcji nie przysługuje możliwość zwrotu lub wymiany Produktów, za wyjątkiem
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§11
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie YES.pl
§12
Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają, ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do
odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem YES.pl, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2020 r.

