19 lipca 2021 roku.

regulamin promocji
„voucher w prezencie do Yes2Move na 30 dni”

Najważniejsze informacje
1. W regulaminie używamy pojęć:
a) my – organizator promocji. Nasze pełne dane:
x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa,
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000429838, NIP: 9492107026; kapitał zakładowy 10 000 000 zł; BDO: 5541;
b) Yes2Move – platforma internetowa (yes2move.com), która należy do Benefit Systems S.A. Pełne dane:
Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS: 0000370919, NIP: 8361676510; kapitał zakładowy 2 894 287,00 zł.
Oddział Fitness, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, NIP: 8361676510;
c) Ty – uczestnik promocji;
d) promocja – promocja „voucher w prezencie do Yes2Move na 30 dni” której zasady opisujemy w tym
regulaminie;
e) produkt – Inteligentne zegarki.
f) voucher – unikatowy kod, dzięki któremu otrzymasz 30 dni pakietu Yes2Move Premium na platformie
internetowej Yes2Move.
2. Promocję prowadzimy od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.

Kto może wziąć udział w promocji
3. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli:
a.

jesteś pełnoletnią osobą fizyczną;

b.

masz pełną zdolność do czynności prawnych;

c.

przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin.

Na czym polega promocja
4. W ramach promocji możesz dostać voucher, dzięki któremu uzyskasz dostęp do Yes2Move Premium przez 30 dni.
Pakiet ten obejmuje: treningi on-line, wydarzenia i treningi live, archiwum treningów, blog, podcasty, strefę kodów
rabatowych oraz treningi Les Mills dla dorosłych i dla dzieci.
5. Żeby uzyskać dostęp do platformy internetowej Yes2Move, musisz założyć konto w panelu klienta na stronie
www.yes2move.com. Aby to zrobić, musisz podać niezbędne dane, wyrazić zgody oraz zaakceptować dokumenty, o
które poprosi Cię serwis.
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Pamiętaj
Zakładasz konto dobrowolnie, ale jeśli tego nie zrobisz – nie otrzymasz dostępu do platformy Yes2Move w ramach Yes2Move
Premium.

Jak możesz skorzystać z promocji
6. Możesz skorzystać z promocji, jeśli:
a.

dodasz produkt objęty promocją do koszyka;

Voucher
Voucher dodamy automatycznie do Twojego koszyka.

b.

złożysz zamówienie.

Jak możesz wykorzystać voucher
7. Żeby użyć voucher, kliknij, w pole „Zrealizuj kod” na stronie https://yes2move.com, a następnie wpisz kod i aktywuj go
w polu „X-KOM”.
8. Voucher możesz wykorzystać tylko raz. Dzięki niemu założysz konto w panelu klienta.
9. Voucher jest ważny do 19 września 2021 roku.
10. Nie możesz wymienić vouchera na gotówkę, ani go zwrócić.
11. Vouchery nie łączy się z innymi voucherami.

Jak możesz złożyć reklamację w związku z promocją
12. Reklamacje związane z promocją możesz złożyć pisemnie, na nasz adres, mejlem: x-kom@x-kom.pl lub w inny
dowolny sposób, który pozwoli nam ją otrzymać.
13. Możesz złożyć reklamację w ciągu 7 dni od zdarzenia, które zgłaszasz.
14. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz opis i datę zdarzenia, które zgłaszasz.
15. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy.

Jak możesz złożyć reklamację w związku z serwisem
16. Reklamacje związane z realizacją voucherów lub dostępu do platformy internetowej Yes2Move możesz zgłosić
mejlowo na adres: dok@fitness.benefitsystems.pl.
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17. Reklamacje, które dotyczą realizacji voucherów i dostępu do serwisu Yes2Move będą rozpatrywane – zgodnie z
regulaminem świadczenia usług – na stronie www.yes2move.com.

Pozostałe informacje
18. W sprawach, których nie określa ten regulamin, obowiązują przepisy prawa, regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną na stronie www.yes2move.com oraz polityka prywatności na stronie www.benefitsystems.pl/politykaprywatnosci.
19. Regulamin obowiązuje od 19 lipca 2021 roku.
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