
 
 

 

 

Do 3 lat gwarancji  na aparaty X-T3 FUJIFILM 

FUJIFILM ogłasza promocję, w ramach której na aparaty FUJIFILM X-T3 oraz aparat X-T3 z 
wybranym obiektywem można wydłużyć gwarancję do 3 lat.  

 

Promocją objęte są następujące tylko aparaty, które można kupić w następujących wariantach: 

● aparat X-T3 czarny;  

● aparat X-T3 srebrny;  

● aparat X-T3 z obiektywem XF 18-55 Czarny; 

● aparat X-T3 z obiektywem XF 18-55 Srebrny;  

● aparat X-T3 z obiektywem XF 16-80 Czarny;  

● aparat X-T3 z obiektywem XF 16-80 Srebrny; 

 

Aby uzyskać wydłużoną gwarancję na produkt należy zakupić go u autoryzowanego dystrybutora 
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje/rekomendowany-partner-fujifilm i 
oraz do 30 września 2020r zgłosić pod adres serwis_feg-pl@fujifilm.com podając imię i nazwisko 
kupującego, nazwę zakupionych produktów oraz skan dowodu zakupu zgłaszanych produktów, a 
także oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Promocja łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez FUJIFILM w czasie jej trwania.  

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie 
http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje 

 

REGULAMIN PROMOCJI FUJIFILM X 

– Dodatkowa gwarancja na produkty serii X 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania promocji pt. 

„Dodatkowa gwarancja na serię X” (dalej: Promocja). 

1.2. Organizatorem i realizatorem Promocji jest spółka FUJIFILM Europe GMBH 

https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje/rekomendowany-partner-fujifilm
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http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje


 
 
z siedzibą Heesenstr. 31, 40549 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec , wpisanym 

do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Düsseldorfie, numer HRB 10639, 

USt – ID Nr. DE119264068, E119264068, działająca poprzez swój oddział w Polsce: 

FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie 

(02-486) Al. Jerozolimskie 178, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000347504, NIP: 1070015355, REGON : 0142214461 (dalej: Organizator lub 

Realizator). 

1.3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

działająca za zgodą swojego opiekuna, nie będąca pracownikiem lub osobą 

z najbliższej rodziny pracownika Organizatora (dalej: Uczestnik). 

1.4. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie. 

1.5. Promocja jest realizowana na terytorium Polski od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 

31 sierpnia 2020 r. 

2. Uczestnicy i zasady przystąpienia do Promocji 

2.1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie 

obowiązywania promocji dokonały u wyznaczonego partnera handlowego zakupu 

oznaczonych w pkt. 3 produktów Fujifilm oraz dokonały mailowego zgłoszenia tego 

faktu, zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu. 

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 

2.2.1. dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów wskazanych w pkt. 3 regulaminu; 

2.2.2. zakup musi być dokonany u partnera handlowego Fujifilm z listy partnerów 

stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu; 

2.2.3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 

2 i utrzymanie tej zgody przez cały okres udzielonej w ramach promocji 

dodatkowej gwarancji; 

2.2.4. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych i ofert 

handlowych zgodnie z załącznikiem nr 3 i utrzymanie tej zgody przez cały okres 

udzielonej w ramach promocji dodatkowej gwarancji; 

2.2.5. przesłanie do Organizatora, najpóźniej do 30 września 2020 r., na adres e-mail, 

serwis_feg-pl@fujifilm.comwiadomości zawierającej co najmniej: imię, 



 
 
nazwisko, dane zgłaszanego urządzenia oraz skan lub zdjęcie dowodu sprzedaży. 

Przesłanie wiadomości zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgód 

wskazanych w pkt. 2.2.3 oraz 2.2.4; 

2.2.6. zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień; 

2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 

 

 


