
    
 
 

 
REGULAMIN PROMOCJI – MOJA PIERWSZA BRANSOLETKA 

 
§  1. Postanowienia ogólne 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „Moja Pierwsza Bransoletka” ( w skrócie MPB)  

(dalej „Akcja promocyjna”). 
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest YES Biżuteria Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-321 

Poznań), przy ul. Świerzawskiej 1, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000108239, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: : 38 705 
000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Akcja promocyjna finansowana jest z środków własnych Organizatora. 
4. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, 
poz. 1540,).  

5. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Promocja obejmuje wybrane oferty: 

 

 

Przy zakupie zestawu Silver MFP, który zawierać będzie: 

·         Bransoletkę srebrną 59702V lub 59702X  o wartości 249zł 

·         Dwa dowolne srebrne klipsy o wartości od 99zł do 279zł 

Klient otrzyma w prezencie srebrny łańcuszek o wartości 159 zł. 

  

  



  

 

 
Przy zakupie zestawu Gold MFP, który zawierać będzie: 

·         Bransoletkę złotą  55702 o wartości od 6399zł do 8799zł 

·         Dwa dowolne złote klipsy  o wartości od 1199zł do 1999zł 

Klient otrzyma w prezencie złoty łańcuszek o wartości 1599 zł. 

 
 

§ 2.Warunki promocji  
 

1. Z promocji mogą skorzystać osoby, które od 2 stycznia 2015 r. dokonają zakupu produktów 
objętych promocją „MPB” w sklepie internetowym YES.pl oraz w salonach stacjonarnych YES.  

2. Produkty zakupione w promocji nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień 
reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 

3. Produkty zakupione w promocji można wymienić tylko wraz z oryginalnym paragonem, na 
produkt w tej samej lub wyższej cenie, za dopłatą, w terminie 30 dni od daty zakupu.  

4. Produkty zakupione w promocji „MPB” można wymienić tylko wraz z oryginalnym paragonem, na 
produkt w tej samej lub wyższej, za dopłatą, cenie, w terminie 30 dni od daty zakupu. W 
przypadku wymiany produktów objętych promocją na inne, które nie były wskazane w promocji 
„MPB”, nie jest przydzielany ponownie rabat (rabat przysługuje tylko do zakupów złożonych z 
produktów z promocji „MPB”). 

5. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w promocji 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej.  
 

 
§ 3. Procedura zakupu 

 
1. Dokonując zakupu na YES.pl produktu z asortymentu Pandora podlegającego promocji „MPB” 

prosimy o wpisanie wybranego modelu, objętego promocją w polu „uwagi” mając jednocześnie 
na uwadze dostępność wybranego modelu ( zamówienia na produkty niedostępne nie mogą 
zostać zrealizowane). Obsługa sklepu umniejszy wartość zamówienia o stosowny rabat. W 
związku z powyższym uczestnictwo w promocji jest możliwe jedynie przy wyborze formy 
płatności : płatność przy odbiorze.  

 
 

 



 
§ 4. Ustalenia końcowe 

 
1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie YES Biżuteria oraz na 

YES.pl 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy, o których mowa w 

§ 2 pkt 4 powyżej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 


