
 

 

 
 

PORIADOK AKCIE KUPÓN 15 EUR 

 

I. Organizátori Akcie  

 

Organizátorom Akcie je firma WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 

II. Doba trvania Akcie  

 

Akcia začína 22.02.2022 a končí 28.05.2022 r. 

 

III. Účasť a pravidlá Akcie  

 

1. Akcia je určená pre klientov, ktorí vlastnia špeciálny rabatový kupón, vydávaný vo firemných 

salónoch Wojas spolu s pokladničným blokom. Kupóny sú vydávané v termíne od 22.02.2022.  

 

a. Kupóny sú jednorazové a platia do dňa 28.05.2022 r. 

b. Akcia spočíva v rozdelení rabatu vo výške 15 EUR na celý pokladničný blok pri nákupe nad 60 EUR. 

Kupón platí odo dňa nasledujúceho od dátumu vydania. 

 

2. Čiastkový rabat je poskytovaný jednorázovo a môže byť využitý v dobe trvania akcie. Týka sa len a 

výlučne vybraného nezľavneného sortimentu. 

 

3. Rabat platí vo firemných obchodoch WOJAS na území Slovenska a v internetovom obchode na 

www.wojas.sk Zoznam kamenných obchodov je dostupný na stránke https://wojas.sk/obchody 

4. Rabatový kupón platí v termíne 23.02.2022 do 28.05.2022r. 

5. Rabatové kupóny nie je možné spájať, a tiež nepodliehajú výmene za hotovosť.  

 

IV. Reklamácie  

 

1. Všetky reklamácie týkajúce sa pravidiel realizácie tejto Akcie môžu byť podávané prostredníctvom 

Klientov v termíne 30 dní od dátumu získania Klientom kupónu alebo činnosti, ktorá porušuje podľa 

Klienta pravidlá akcie do Wojas  S.A ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.  

2. Reklamácia, o ktorej je reč v bode 1 musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, a tiež 

popis základu reklamácie, a v prípade nevyužitia kupónu, taktiež kupón. V prípade reklamácie týkajúcej 

sa porušenia pravidiel realizácie tejto Akcie počas predaje (najmä neposkytnutie rabatu alebo jeho 

poskytnutie v nesprávnej výške) je potrebné tiež povinne priložiť fotokópiu predajného dokladu.  

3. Reklamácie, o ktorých je reč v bode-2 budú riešené v termíne 30 dní odo dňa ich obdržania. Účastník 

bude poinformovaný o vyriešení reklamácie doporučeným listom s potvrdením prevzatia. 

4. V prípade neoprávneného nenaúčtovania rabatu vzniknutého z viny Wojas S.A. Organizátor vráti 

Klientovi rozdiel medzi zaplatenou cenou a cenou zníženou o výšku príslušného rabatu.  

 

V. Záverečné ustanovenia  

1. Znenie tohto Poriadku bolo zverejnené 21.02.2022 r. a je dostupné:  

 a. v sídlach obchodov  

b. v internetovom servise https://wojas.sk/informacie/poriadok-akcie 

2. Všetku korešpondenciu pre Organizátora je potrebné adresovať na adresu Wojas S.A., ul. 

Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ. 
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