
 
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
 

„Wymień swój stary aparat cyfrowy na nowego Nikona” 
 
 

 
 
1. Organizatorem promocji „Wymień swój stary aparat cyfrowy na nowego Nikona” jest FOTOJOKER Sp. z o. o.  

z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174257, NIP 749-

10-03-358, kapitał zakładowy w wysokości 40.608.000 PLN opłacony w całości. 

 
2. Każdy Klient, który w dniach od 15.05.2017 do 22.08.2017 zdecyduje się na zakup aparatu z listy produktów 

objętych promocją w salonie FOTOJOKER i odda w rozliczeniu w salonie FOTOJOKER w dniu zakupu dowolny 

model swojego starego aparatu cyfrowego otrzyma rabat, który zostanie odjęty z ceny zakupu aparatu objętego 

promocją. 

 
3. Promocja dotyczy również aparatów z listy produktów objętych promocją zakupionych poprzez sklep internetowy  

e-fotojoker.pl, gdy zamówienie jest odbierane w salonie FOTOJOKER i gdy płatność następuje w salonie 

FOTOJOKER. W przypadku innej formy odbioru zamówienia od w/w klient traci możliwość udziału w promocji. 

 
4. Klient, który zakupił aparat z listy produktów objętych promocją za pośrednictwem sklepu internetowego  

e-fototojoker.pl z odbiorem i z płatnością w salonie FOTOJOKER, aby skorzystać z promocji, musi w dniu odbioru 

zamówienia oddać w rozliczeniu dowolny model swojego starego aparatu cyfrowego. Rabat zostanie odjęty z ceny 

zakupu aparatu objętego promocją. 

 

5. Promocja jest ograniczona do ilości produktów dostępnych u Organizatora promocji. W przypadku braku produktu 

objętego promocją w sieci sprzedaży FOTOJOKER klient nie będzie mógł skorzystać z promocji. 

6. Lista produktów objętych promocją i odpowiadające im rabaty: 

Nikon D750 – rabat 750 zł 

Nikon D500 – rabat 750 zł 

Nikon D7500 – rabat 425 zł 

Nikon D7200 – rabat 320 zł 

7. Rabat przysługuje na zakup w/w aparatów w dowolnej ich konfiguracji dostępnej w sieci sprzedaży FOTOJOKER 

(sam korpus, korpus w zestawie z obiektywem).    



8. Klient chcący zakupić aparat z listy produktów objętych promocją z rabatem zobowiązany jest przy przekazywaniu 

swojego starego aparatu cyfrowego do wypełnienia oraz podpisania oświadczenia o skorzystaniu z promocji, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszej promocji. 

9. Aparat, który klient musi oddać aby skorzystać z promocji nie musi być lustrzanką ani aparatem marki NIKON.  

10. Oddanie jednego aparatu cyfrowego uprawnia do promocyjnego zakupu jednego wybranego modelu aparatu 

NIKON znajdującego się na liście produktów objętych promocją.  

11. Promocja dotyczy cen brutto. 

12. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacje powinny być składane nie 

później, niż w terminie 30 dni od zakończenia promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest 

data stempla pocztowego). 

13. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres organizatora promocji: FOTOJOKER ul. 

Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem „Reklamacja –  „Wymień swój stary aparat cyfrowy na nowego 

Nikona” lub na adres email: kontakt@fotojoker.pl 

14. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora promocji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od 

daty ich otrzymania. O decyzji organizatora promocji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem 

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

15. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub 

powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

16.  Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie pomocniczy. W odniesieniu do 

promocji „Wymień swój stary aparat cyfrowy na nowego Nikona” rozstrzygające są postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 promocji „Wymień swój stary aparat cyfrowy na nowego Nikona”  – wzór oświadczenia 

 

……………………… 

Data 

Salon Fotojoker nr……..….w………………………………………..….(wystarczy miejscowość) 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji „Wymień swój stary aparat cyfrowy na nowego Nikona”  i 

otrzymałem rabat w wysokości………………na zakup aparatu NIKON…………………………………… 

Informuję, że przekazałem FOTOJOKER Sp. z o.o. swój stary aparat cyfrowy:………………………….o numerach 

seryjnych……………… 

 

…………………………………. 

podpis klienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


