REGULAMIN PROMOCJI
„Podwójny CASHBACK OLYMPUS”
1. Organizatorem promocji ”Podwójny CASHBACK OLYMPUS” jest CEWE 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 0000175864, NIP 749-00-03-238, kapitał zakładowy w
wysokości 18.587.500 PLN opłacony w całości.
2. Promocja trwa od dnia 08.01.2019 do dnia 15.01.2019.
3. Uzyskując rabat w niniejszej promocji można również skorzystać ze zwrotu jaki daje Olympus na zasadach
określonych w regulaminie promocji organizowanej przez Olympus.
4. W okresie promocji przy zakupie produktów objętych promocją jest udzielany rabat według poniższego wykazu:
Aparaty:
OM-D E-M5 Mark II (zwrot 450 zł)
OM-D E-M10 Mark III (zwrot 450 zł)
Obiektywy:
M. Zuiko Digital 17mm 1:1.8 (zwrot 350 zł)
M. Zuiko Digital 12mm 1:2.0 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital 75mm 1:1.8 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro (zwrot 350 zł)
M. Zuiko Digital ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II (zwrot 450 zł)
5. Rabat zostanie udzielony poprzez obniżenie ceny aparatu objętego promocją o kwotę rabatu.
6. Zamawiając aparat objęty rabatem poprzez sklep internetowy e-fotojoker.pl cena zostanie automatycznie obniżona
o wartość rabatu.
7. Promocja dotyczy cen brutto.
8. Promocja jest ograniczona do ilości produktów dostępnych w sklepach organizatora promocji.
9. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji zawartych w niniejszym
regulaminie.
10. 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).
11. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres organizatora promocji: CEWE sp. z o.o. ul.
Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem „Reklamacja – ”Podwójny CASHBACK OLYMPUS” lub na
adres email: kontakt@fotojoker.pl

12. 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.
13. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub
powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
14. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie pomocniczy. W odniesieniu do
promocji ”Podwójny CASHBACK OLYMPUS” rozstrzygające są postanowienia niniejszego regulaminu.

