
Termene și condiții 
Perioadă campanie: 

Campania este valabilă în perioada 19 decembrie – 21 decembrie 2022, in limita stocului disponibil al 
partenerului. 

Ofertă: 

Reducerea de 100% va fi aplicata prin u@lizarea voucherului pentru comanda unui singur produs eligibil 
al campaniei derulate pe site-ul www.christmascollec@on.ro.  

Eligibilitate 

Beneficiază de reducere atât clienţii existenţi YOXO cu numar ac@v, cât și cei care își ac@vează un 
abonament YOXO în perioada campaniei. 

Cum beneficiezi de ofertă 

• Cumpără și ac@vează un abonament YOXO în perioada campaniei 

• Intră în aplicaţia YOXO, sec@unea Dealz și solicită codul/voucherul Christmas Collec@on. 

• Voucherul poate fi folosit pentru o singură comanda în perioada campaniei 

• Voucherul se va aplica pentru orice comandă a unui singur produs eligibil. 

• In website-ul Christmas Collec@on se poate folosi un singur cod de discount/voucher per 
comanda, iar voucherele nu pot fi cumulate. 

• În aplicaţia YOXO se va afișa un cod / voucher.  

• Codul/Voucherul este individual și nu poate fi transmis către alte persoane 

• În cazul în care sunt probleme la afișarea codului/ voucherului, scrie-ne în Messengerul din 
aplicaţia YOXO. 

• În cazul în care sunt probleme cu u@lizarea codului/ voucherului trimite un mesaj pe adresa 
comenzi@christmascollec@on.ro.  

Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor par@cipanƫi dă 

dreptul Organizatorului de a descalifica respec@vul par@cipant, fără drept de compensare şi fără obligaƫie 

de preaviz. Prin urmare, ȋn cazul ȋn care Organizatorul are indicii asupra faptului că un par@cipant se 

angajează sau ȋncearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necins@t ȋn Campanie, inclusiv, dar fără a se 

limita la angajarea ȋn orice ac@vitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este indreptaƫit să ia 

http://www.christmascollection.ro
mailto:comenzi@christmascollection.ro


măsurile adecvate şi va avea dreptul să descalifice respec@vul par@cipant din Campanie, indiferent de 

rezultatul ȋncercării. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că în ceea ce privește afișarea codului/voucherului se aplică Termenii și 
condiţiile & Poli@ca de confidenţialitate YOXO, iar în ceea ce privește u@lizarea codului/voucherului 
se aplică Termenii și condiţiile & Poli@ca de confidenţialitate SC CHRISTMAS TIME SRL. 

https://www.yoxo.ro/pdf-102019/yoxo/Termeni-si-conditii-APLICATIE-YOXO_v6_29.06.2022.cb8d14b03b3b9094910696401232be663c8d711e2bcb4e2541fadfd44a2f7a2b.pdf
https://www.yoxo.ro/pdf-102019/yoxo/Termeni-si-conditii-APLICATIE-YOXO_v6_29.06.2022.cb8d14b03b3b9094910696401232be663c8d711e2bcb4e2541fadfd44a2f7a2b.pdf
https://christmascollection.ro/termeni-si-conditii/
https://christmascollection.ro/politica-de-securitate/

