REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„APARAT OD MIKOŁAJA GRATIS”
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Regulamin określa warunki okresowej sprzedaży premiowej pod nazwą „APARAT OD MIKOŁAJA
GRATIS”, zwanej w dalszej części Regulaminu "Promocją".
2. Organizatorem Promocji, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM Europe GmbH Oddział w
Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02-486, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000347504, REGON 0142214461, NIP 1070015355;
adres strony internetowej: www.fujifilm.eu/pl; Rachunek Bankowy: 08 1050 0086 1000 0023 4799
9035, ING Bank Śląski S.A.
3. Promocja prowadzona będzie w okresie od dnia 4 grudnia 2015 roku (od godziny 00:00:00) do 6
grudnia 2015 roku (do godziny 23:59:59). Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. W Promocji może brać udział osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie
trwania Promocji zakupi nowy produkt FUJIFILM objęty Promocją (dalej: „Produkt”) i prześle do
Organizatora zgłoszenie, zwane dalej „Zgłoszeniem”.
5. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji zakupi nowy Produkt i prześle do Organizatora
Zgłoszenie, otrzyma gratis aparat Fujifilm JX650 lub AX650. Pierwsze 50 osób, które prześlą Zgłoszenie,
otrzyma aparaty JX650, natomiast drugie 50 osób otrzyma aparaty AX650. Udział w Promocji jest
dopuszczalny tylko dla 100 osób, które zgłoszą się jako pierwsze.
6. Promocja łączy się z Akcją Promocyjną „CASHBACK”, organizowaną przez Organizatora w okresie
od 30 października 2015 r. do 10 stycznia 2016 r. Łączenie się Promocji z Akcją Promocyjną
„CASHBACK” oznacza, że wszelkie świadczenia przyrzeczone w ramach Promocji kumulują się ze
świadczeniami przyrzeczonymi w ramach Akcji Promocyjnej „CASHBACK”. Spełnienie warunków
uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „CASHBACK” umożliwia także udział w Promocji, przy spełnieniu
dodatkowych warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Promocji ma prawo do
aparatu gratis także wtedy, gdy z tytułu spełnienia warunków Akcji Promocyjnej „CASHBACK”,
przysługuje mu zwrot części wydatku na zakup produktu Fujifilm lub darmowy obiektyw.
7. Regulamin Akcji Promocyjnej „CASHBACK”, wraz z załącznikami, opublikowany jest w okresie Promocji
oraz
przed
tym
okresem
na
stronie
internetowej
www.fujifilm.eu/pl
(http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje/). Każdy Uczestnik Promocji jest
zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Akcji Promocyjnej „CASHBACK”. Uczestnik Promocji nie
może zgłaszać w stosunku do Organizatora zarzutów wynikających z nieznajomości Regulaminu Akcji
Promocyjnej „CASHBACK”. Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą „CASHBACK” stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego Regulaminu.
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§2
[PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ]
1. Promocja obejmuje nowe produkty Fujifilm wskazane na liście produktów objętych promocją stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zakupione za pośrednictwem biorących udział w Promocji
sklepów stacjonarnych lub sklepów internetowych, wskazanych na liście sprzedawców biorących udział
w Promocji , stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Promocja nie obejmuje w szczególności używanych lub naprawianych Produktów oraz pozostałych
produktów FUJIFILM nie wymienionych na liście stanowiącej Załącznik nr 1.
§3
[ZGŁOSZENIE]
1. Zgłoszenie o przyznanie gratis aparatu w ramach Promocji należy nadsyłać po upływie 14 dni od daty
zakupu, tj. najwcześniej 19 grudnia 2015 r. (14 dni od 4 grudnia). Organizator uwzględnia tylko 100
pierwszych prawidłowych Zgłoszeń.
2. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres: info@fujifilm.pl
oraz opatrzonej tytułem „APARAT OD MIKOŁAJA GRATIS”
3. Do wiadomości e-mail, obejmującej Zgłoszenie powinny być załączone:
a) wyraźny skan lub wyraźne zdjęcie paragonu zakupu aparatu Produktu, objętego Promocją
b) zdjęcie wyciętego z opakowania numeru seryjnego Produktu, objętego Promocją
4. W treści wiadomości obejmującej Zgłoszenie należy podać: imię, nazwisko i numer telefonu
Uczestnika oraz adres dla dostawy aparatu (nazwa ulicy, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miasto).
5. Organizator gwarantuje, że w razie uwzględnienia Zgłoszenia nadesłanego najpóźniej do godz. 12.00 w
dniu 21 grudnia 2015 r., gratisowy aparat zostanie dostarczony do Uczestnika najpóźniej w dniu 24
grudnia 2015 r. Zgłoszenia nadesłane później nie są objęte tą gwarancją.
6. Niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń oraz zakupionych Produktów objętych Promocją, każdy
Uczestnik może otrzymać tylko jeden aparat gratis.
7. W przypadku, gdy Produkt objęty Promocją zostanie zwrócony w związku z odstąpieniem od umowy
sprzedaży Produktu lub w związku z żądaniem wymiany Produktu objętego Promocją na inny produkt,
Zgłoszenie podlega odrzuceniu, a w przypadku gdy zostało już pozytywnie rozpatrzone i gratisowy
aparat został przekazany, uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu aparatu.
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§4
[ODPOWIEDNIE STOSOWANIE]
Do rozpatrywania Zgłoszeń, uzupełnienia braków Zgłoszeń i możliwości wniesienia reklamacji stosuje się
odpowiednio postanowienia 2-13 punktu V. Regulaminu Akcji Promocyjnej „CASHBACK”. Zgłoszenie mające
braki, pozycjonowane jest w kolejności Zgłoszeń, według dnia uzupełnienia jego braków.
§5
[DANE OSOBOWE]
1. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Promocji.
2. Administratorem danych udostępnionych przez potencjalnych uczestników Promocji jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji
oraz nie będą wykorzystywane do innych celów, a po ich wykorzystaniu zostaną niezwłocznie usunięte.
4. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
5. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe w Zgłoszeniu przysługują uprawnienia
wynikające z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądanie ich usunięcia.
§6
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Promocja nie jest grą hazardową.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Akcji Promocyjnej „CASHBACK” są wyłączną
podstawą prowadzenia Promocji a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie modyfikują obowiązków uczestnika Akcji
Promocyjnej „CASHBACK” określonych w postanowieniach Regulaminu Akcji Promocyjnej „CASHBACK”.
Nabywca produktów FUJI, określonych w Załącznikach do niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Akcji
Promocyjnej „CASHBACK” jest uprawniony, z uwzględnieniem czasu nabycia, do udziału w Promocji albo
do udziału w Akcji Promocyjnej „CASHBACK” albo do udziału w obu tych promocjach.
4. Organizator zobowiązuje się dopełnić wszystkich obowiązków podatkowych, które mogą powstać w
związku z organizacją Promocji i które zgodnie z prawem podatkowym obciążają organizatora
sprzedaży premiowej lub podobnego modelu promocyjnej działalności handlowej.

5. W korespondencji prosimy się powołać na numer identyfikacyjny Zgłoszenia przydzielony w trakcie jego
realizacji. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej
fujifilmcashback.com.
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ZAŁĄCZNIK 1
Aparat/obiektyw/zestaw biorący udział w
promocji
X-T1 aparat
X-T1 Graphite Silver

Zwrot gotówki/obiektyw gratis
430PLN
430PLN

X-T1 18-55mm zestaw

430PLN

X-T1 18-135mm zestaw

430PLN

X-T10 aparat

215PLN

X-T10 + XC16-50mm zestaw

215PLN

X-T10 + XF18-55mm zestaw
X-T10 + XF18-135mm kit
X-T10 + XC16-50 / XC50-230mm zestaw

215PLN
215PLN
215PLN

Obiektywy Fujinon XF:
XF14mm, XF16mm, XF23mm, XF35mm F1.4,
XF60mm, XF56mm, XF56 APD, XF90mm,
XF10-24mm, XF18-55mm, XF18-135mm,
XF16-55mm, XF55-200mm, XF50-140mm.
X-E2 aparat
X-E2 18-55mm zestaw

430PLN za 1 obiektyw, 1290 za 2
obiektywy, 2150 za 3 obiektywy

darmowy XC50-230mm
darmowy XC50-230mm
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ZAŁĄCZNIK 2
MIASTO/SIEĆ
Białystok
Chorzów
Gdańsk
Gdynia
Katowice
Katowice
Kraków
Kraków
Łańcut
Poznań
Poznań
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Tarnowskie
Góry

NAZWA SKLEPU
Fotoforma
Fotoland Extreme
Cyfrowe.pl
Sklep Mat Jan
Sikora
Cyfrowe.pl
Foto-Plus
Foto-Plus
Fotopanorama
Fotos
Cyfrowe.pl
Digital24
Fotoma
Foto-Hurt Sp. z o.o.
Cyfrowe.pl

Tarnów

Fotozakupy.pl
Centrum Fotografii
Piotr Grzyb

Warszawa

Fotoforma

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Komputronik
Morele.net
Fotojoker
X-Kom
Ab Foto
Euro RTV AGD

Fotoforma
Cyfrowe.pl
Proclub
E-Oko
Interfoto
Digital24
Foto-Master
Notopstryk.pl
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć

ADRES
ul. Mickiewicza 48 lok. 104
ul. Wolności 5
ul. Kartuska 149

WWW
www.fotoforma.pl
www.fotoceny.pl
www.cyfrowe.pl

ul. I Armii Wojska Polskiego 3
ul. Warszawska 61
ul. Warszawska 36
ul. Studencka 6
ul. Westerplatte 18
ul. Rynek 10
ul. Głogowska 38
ul. Bułgarska 2
ul. Półwiejska 35

www.e-matgdynia.pl/
www.cyfrowe.pl
www.fotoplus.pl
www.fotoplus.pl
www.fotopanorama.pl
www.cyfrowa.pl
www.cyfrowe.pl
www.digital24.pl
www.fotoma.pl
www.fotopoker.pl

ul. Boh. Getta Warszawskiego
23/1

www.cyfrowe.pl

ul. Krakowska 4

www.fotozakupy.pl

ul. Przecznica Strusińska 6
Stacja Metro Centrum lok.
2009b, pl. Defilad 1
CH Panorama, al. Witosa 31
lok. 201 B II p.
CH Land, ul. Wałbrzyska 11
ul. Żytnia 15
ul. Puławska 10
ul. Walewska 7a
ul. Krakowska 1
ul. Odrzańska 24-29/2
ul. Kościerzyńska 10

www.cfoto.pl
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www.fotoforma.pl
www.fotoforma.pl
www.cyfrowe.pl
www.proclub.pl
www.e-oko.pl
www.interfoto.eu
digital24.pl
www.foto-master.pl
notopstryk.pl
www.komputronik.pl
www.morele.net
www.fotojoker.pl
www.x-kom.pl
www.abfoto.pl
www.euro.com.pl

