
Termeni și condiţii  

Perioada campanie  
▪ 24 mai – 31 mai 2022.  

Descriere campanie 

▪ Se acordă 150 de vouchere la eMAG pentru primii 150 de clienţi YOXO care au cele mai multe 
coduri de reducere acDvate în perioada de campanie, prin programul “Invită un prieten” 

▪ Daca mai mulD parDcipanţi la campanie au același număr de coduri de reducere acDvate prin 
programul “Invită un prieten”, departajarea se va face în funcţie de ziua de acDvare a noilor 
clienţi 

Condiții de eligibilitate  
▪ ParDcipă la campanie toţi clienţii YOXO cu abonamente acDve în perioada de campanie, care 

intră în aplicaţia YOXO în secţiunea Invită un prieten și dau share codului lor de reducere 
prietenilor, familiei, cunoscuţilor etc.  

▪ Intră în campanie doar clienţii ale căror coduri de reducere au fost folosite la acDvarea unor 
abonamente noi YOXO în perioada de campanie.  

▪ Intra în campanie doar primii 150 de clienţi care au cele mai multe coduri de reducere folosite la 
acDvarea unor abonamente noi YOXO acDvate în perioada de campanie.  

Condiții de acordare a voucherului de 150 lei la eMAG: 
▪ Cei 150 de clienţi YOXO care parDcipă la campanie și aduc cei mai mulţi clienţi noi acDvaţi până 

pe 31 mai, vor fi înșDinţaţi de premiu pe 7 iunie 2022, pe adresa de e-mail înscrisă în aplicaţia 
YOXO 

▪ Pentru a putea intra în posesia voucherelor, clienţii trebuie să completeze un proces verbal pe 
care îl vor primi prin e-mail până pe 14 iunie 

▪ Expedierea voucherelor se va face online, pe e-mail, pe 17 iunie  
• Voucherul va fi trimis doar daca clientul are un abonament YOXO acDv la data expedierii , 17 

iunie .  

Condiții u?lizare voucher eMAG:  
• Voucherul poate fi aplicat sub formă de reducere pe o singură comandă de la eMAG, 

valoarea sa fiind scăzută din totalul comenzii 
• Se poate cumula cu alte Carduri Cadou eMAG, însă nu se poate preschimba în bani 
• Este valabil până la data de 1 august 2022 
• Dacă ai trimis deja comanda, nu mai poţi adăuga un Card Cadou. Pentru a-l uDliza, comanda 

trebuie refăcută 



• Seria voucherului este valabilă pentru o singură comandă la care vei obţine pe loc o reducere 
egală cu valoarea cardului. Însă nu permite cumpărarea unui alt card cadou de pe eMAG. 

• Voucherul este valabil pentru produse vândute de eMAG, eMAG Supermarket sau de 
partenerii eMAG Marketplace (mai puţin Asigurări, Roviniete, Reîncărcare Cartele, Monede 
și lingouri, metale preţioase, tutun). 

Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor parDcipanţi dă dreptul 
Organizatorului de a descalifica respecDvul parDcipant, fără drept de compensare și fără obligaţie de 
preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un parDcipant se 
angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinsDt în Campanie, inclusiv, dar fără a se 
limita la angajarea în orice acDvitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptăţit să ia 
măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respecDvul parDcipant din Campanie, indiferent de 
rezultatul încercării.


