
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „wybieram YATO”  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Akcja przeprowadzana będzie w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: 
www.toya24.pl (dalej: „Sklep Internetowy”). 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej „wybieram YATO” jest „TOYA” S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu przy ul. Sołtysowickej 13-15, 51-168 Wrocław, NIP: 8951686107, REGON: 
932093253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej 
we Wrocławiu pod nr KRS 0000066712, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym: 
7.504.222,60 zł (dalej: „Organizator”). 

3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, grą, w której wynik 

zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.). 

5. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji: 

Akcja – akcja promocyjna „wybieram YATO” polegająca na możliwości otrzymania przez 
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, które 
posiadają zdolność prawną, ulotek zawierających kod rabatowy na Produkty m.in. podczas 
eventu w dniu 27.03.2019 pod adresem: Hulakula, ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa, do 
wykorzystania w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie.   

Klient uprawniony – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca 
osobą prawną, a która posiada zdolność prawną, która otrzymała ulotkę zawierającą Kod 
rabatowy na Produkty. Klient uprawniony zwany również dalej Klientem. 

Kod rabatowy – kod rabatowy o wartości 10% od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto 
Produktów określonej w Sklepie Internetowym w Okresie Akcji; Kod rabatowy jest 
przeznaczony do wielokrotnego wykorzystania na wszystkie Produkty znajdujące się w 
koszyku zamówienia w Sklepie internetowym. 

Produkty – produkty dostępne w Sklepie Internetowym w Okresie Akcji, poza produktami 
YATO GASTRO (kody produktów rozpoczynają się oznaczeniem „YG-„), które są wykluczone z 
Akcji. 

6. Akcja trwa w okresie od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (dalej: „Okres 
Akcji”) – w tym okresie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące 
osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną, mogą otrzymać i wykorzystać Kody 
rabatowe. 

7. Udział w Akcji jest dobrowolny, a Klient przystępując do niej potwierdza, że zapoznał się z 
niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie. 

8. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://toya24.pl/code. 

§ 2 Szczegóły Akcji 

1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, która posiada zdolność prawną, Kodu 
rabatowego do wykorzystania w Sklepie Internetowym na zakup Produktów.  

2. Kod rabatowy jest przeznaczony do wielokrotnego wykorzystania na wszystkie Produkty. 
3. Aby wykorzystać Kod rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, wprowadzić Kod 

rabatowy rabatu w polu „Numer kodu rabatowego” na stronie internetowej pod adresem: 
https://toya24.pl/code. Przekazanie Organizatorowi przez Klienta uprawnionego (lub osobę 
fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, która posiada 
zdolność prawną, której Klient uprawniony przekazał Kod rabatowy) Kodu Rabatowego po 
złożeniu zamówienia, nie uprawnia do wykorzystania rabatu. 
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4. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że początkowa (pełna, regularna) cena za Produkty 
znajdujące się w koszyku zamówienia, zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o 
wartość 10% liczonych od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Produktów.  

5. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na 
wszystkie Produkty w danym zamówieniu. Rabat zostanie naliczony oddzielnie dla każdej 
sztuki Produktu oraz wykazany w podsumowaniu zamówienia. 

6. Przyznany w ramach Kodu rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie 
na jakikolwiek inny środek płatniczy. 

7. Klient uprawniony (lub osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca 
osobą prawną, która posiada zdolność prawną, której Klient uprawniony przekazał Kod 
rabatowy) dokonując zakupu w Sklepie internetowym ma prawo, a nie obowiązek 
skorzystania z Kodu rabatowego.  

8. Rabat naliczany jest od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Produktów, wskazanej w 
Sklepie internetowym, tj. nie łączy się z promocjami, wyprzedażami, innymi kodami 
rabatowymi, a także rabatami uzyskanymi na podstawie jakichkolwiek umów, które mogą 
obowiązywać w Sklepie internetowym. 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów rabatowych określa wyłącznie niniejszy 
Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie 
informacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku 
zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): 

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania 
Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji; 

b) zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub 
technologicznymi; 

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub zmiana interpretacji 
powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń 
właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

d) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub 
technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w 
regulaminie Sklepu internetowego); 

e) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia regulaminu 
Sklepu internetowego, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie 
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem. 

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni jego tekst 
jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej https://toya24.pl/code. 

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na 
stronie internetowej https://toya24.pl/code. Do Kodów rabatowych przyznanych przed 
zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.  

5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z 
Akcji promocyjnej, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby „TOYA” S.A. sąd 
powszechny. 

6. Reklamacje można zgłaszać listownie lub mailowo bezpośrednio do Organizatora na adres: 
„TOYA” S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław lub adres e-mail: sklep@toya24.pl (z 
dopiskiem „Akcja promocyjna wybieram YATO”), nie później niż w terminie 30 dni od 
otrzymania od dnia zakończenia Okresu Akcji. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta 
uprawnionego oraz dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych 
informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Klienta uprawnionego do 
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uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez 
Klienta uprawnionego braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez 
rozpoznania. Złożone reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji. Klient uprawniony zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w 
formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Powyższe postanowienia nie 
wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Klienta uprawnionego na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 


