
Orange Restricted

Termeni și condiţii pentru campania YOXO și Revolut 

Valabilitate: 
Campania se desfășoară în perioada 21.12.2022 – 21.12.2023  

Cui se adresează: 
Clienţilor YOXO cu abonamente acDve în perioada de campanie care solicită în aplicaDa YOXO beneficiul 
Revolut Premium din secDunea YOXO Dealz, urmand link-ul campaniei. 

Clienţilor YOXO care își acDvează un abonament în perioada de campanie și care au consimţit să 
primească mesaje promoţionale, care vor primi la momentul acDvării abonamentului un e-mail cu oferta 
promoţională, urmând link-ul campaniei. 
Pentru a obţine beneficiul, clienţii YOXO trebuie să aibă abonamente acDve în perioada campaniei și să 
aibă factura achitată. 

Campania nu se adresează clienţilor care comandă un abonament nou YOXO în perioada de campanie, 
pe care il vor acDva ulterior terminării acesteia. AceșDa nu vor beneficia de ofertă.  

Mecanism de campanie: 
Clienţii YOXO cu abonamente acDve care vor să beneficieze de reducerea de 100% la Revolut Premium, 
trebuie să deschidă aplicaţia YOXO și să acceseze link-ul partenerului, respectand condiDile de 
eligibilitate ale acestuia. 
Pentru a putea aplica reducerea, trebuie sa existe sau sa fie creat un cont Revolut. Reducerea se aplica 
doar clienDlor noi sau Revolut Standard. 
Reducerea de 100% pentru Revolut Premium se aplica pe o perioada de 1, 2 sau 3 luni in funcDe de 
planul tarifar acDv in YOXO, asSel: 

• Pentru planurile de 20 si 50 GB – 1 luna de gratuitate Revolut Premium 
• Pentru planurile de 60 si 100 GB – 2 luni de gratuitate Revolut Premium 
• Pentru planurile de 100 si 150 GB – 3 luni de gratuitate Revolut Premium 

Informaţiile despre campanie sunt disponibile pe hZps://www.revolut.com/en-RO/legal/revolut-partner-
promoDon-freetrial-allusers/.  

Condiții de u9lizare: 
- ClienDi YOXO trebuie sa acceseze link-ul campaniei din aplicaDe sau de pe adresa de mail, urmand pasii 
indicaD de catre Partener. 
- Codul de reducere poate fi uDlizat  în perioada 21.12.2022 – 21.12.2023 în aplicaţia/pe site-ul Revolut. 
Pentru detalii complete despre beneficiile Revolut Premium intră pe hZps://www.revolut.com/ro-RO/
revolut-premium/  

În cazul în care link-ul nu este afișat în aplicaţia YOXO, clienţii trebuie să contacteze echipa YOXO prin 
serviciul Messaging din aplicaţie. 
în cazul în care codul de reducere nu este funcţional în aplicaţia/website-ul Revolut, deși sunt îndeplinite  
condiţiile de uDlizare, clienţii trebuie să contacteze echipa Revolut la adresa de mail 
feedback@revolut.com sau prin aplicaţia Revolut.  
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Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor parDcipanƫi dă 

dreptul Organizatorului de a descalifica respecDvul parDcipant, fără drept de compensare şi fără obligaƫie 
de preaviz. Prin urmare, ȋn cazul ȋn care Organizatorul are indicii asupra faptului că un parDcipant se 
angajează sau ȋncearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinsDt ȋn Campanie, inclusiv, dar fără a se 

limita la angajarea ȋn orice acDvitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este indreptaƫit să ia 
măsurile adecvate şi va avea dreptul să descalifice respecDvul parDcipant din Campanie, indiferent de 
rezultatul ȋncercării. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal  

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în vederea derulării campaniei, vă 
rugăm să aveţi în vedere că datele dvs. vor fi prelucrare atât de Orange România cât și de Revolut.  

AsSel, cu privire la generarea și afișarea link-ului în cadrul aplicaţiei YOXO sau pe adresa dvs. de e-mail, 
precum și cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate din perspecDva Orange România, 
se va aplica PoliDca de Confidenţialitate a Orange România, disponibilă la următorul link.  

În acest sens, referitor la operaţiunile de prelucrare efectuate de Orange România, pentru orice întrebare 
referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, vă rugăm să uDlizaţi adresa 
dedicată dpo@orange.ro. AlternaDv, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă 
la adresa b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, BucureșD, România, în atenţia 
Responsabilului cu Protecţia Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizaţi 
denumirea Campaniei, respecDv „YOXO și Revolut”. 

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și 
posibilităţile tehnice de implementare a solicitărilor primite). 

Cu privire la prelucrarea efectuată în aplicaţia sau pe website-ul Revolut, cea referitoare la verificarea 
condiţiilor de eligibilitate din perspecDva Revolut, precum și referitor la uDlizarea beneficiului și orice altă 
prelucrare subsecventă realizată de Revolut, se va aplica PoliDca de confidenţialitate Revolut. În acest 
sens, referitor la operaţiunile de prelucrare efectuare de Revolut, pentru orice întrebare referitoare la 
datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, vă rugam să uDlizaţi datele de contact 
menţionate în PoliDca de confidenţialitate Revolut.  

https://www.yoxo.ro/termeni-si-conditii/

