
Termeni și condiții campaniei YOXO și eMAG Genius  

Valabilitate: 
Campania se desfășoară în perioada 17.01.2022 – 11.02.2022.  

Cui se adresează: 
Clienților YOXO cu abonamente acDve în perioada de campanie care solicită un cod de reducere de 15% 
care poate fi uDlizat exclusiv pentru achiziDa abonamentului eMAG Genius 12 luni direct din aplicația 
YOXO sau de pe website-ul eMAG.  

Pentru a obDne codul de reducere, clienții YOXO trebuie să aibă abonamente acDve în perioada 
campaniei și să aibă factura achitată.  

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

Campania se adreseaza clienDlor care nu au un abonament eMAG Genius acDv si nu sunt in perioada de 
incercare gratuita. 

Mecanism de campanie: 
Clienții YOXO cu abonamente acDve care vor să beneficieze de 15% reducere pentru achiziDa 
abonamentului eMAG Genius 12 luni, trebuie să deschidă aplicația YOXO și să solicite un cod de reducere 
eMAG Genius, în secțiunea dedicată campaniei.  
Informațiile despre campanie sunt disponibile în meniul aplicației 

Codul va fi introdus în aplicația eMAG sau pe website-ul eMAG, în Cosul meu, pentru a fi folosit 
secDunea Aplica/Adauga un card cadou, pentru achiziDa abonamentului eMAG Genius 12 luni cu o 
reducere de 15% din pretul de 99 lei. 

Condiții u9lizare cod de reducere: 
- Codul de reducere poate fi folosit doar în aplicația eMAG sau de pe website-ul eMAG, la achiziDa 

abonamentului eMAG Genius 12 luni cu o reducere de 15%. 
- Codul de reducere poate fi uDlizat  în perioada 17.01.2022 – 11.02.2022.  
- Codul de reducere trebuie solicitat în aplicația YOXO și introdus ulterior în aplicația eMAG sau de 

pe website-ul eMAG, in procesul de achiziDe al abonamenului eMAG Genius 12 luni, la secDunea 
Aplica/Adauga un card cadou  

Pentru detalii complete despre beneficiile abonamentului eMAG Genius poD accesa www.emag.ro/
genius.  

In cazul in care voucherul nu este afisat in aplicaDa YOXO, clienDi trebuie sa contacteze echipa YOXO prin 
serviciul Messaging din aplicaDe. 
In cazul in care codul de reducere nu este funcDonal in aplicaDa eMAG sau pe site-ul emag.ro, desi sunt 
indeplinite condiDile de uDlizare, clienDi trebuie sa contacteze echipa eMAG, fie prin site sau prin 
aplicaDa dedicata.  



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. 


