
 

 

 
Kup obiektyw z aparatem X-PRO3 i zaoszczędź 1290 zł! 
 
Od 1 lipca do 31 sierpnia br. zapraszamy na promocję aparatów X-PRO3 z obiektywem. Kupując 
zestaw można zaoszczędzić na wybranym obiektywie 1290zł. Rabat udzielany jest przy kasie, w 
momencie zakupu. 
 
Aparaty objęte promocją: 

● Aparat X-Pro3 Czarny 
● Aparat X-Pro3 Duratect Srebrny; 
● Aparat X-Pro3 Duratect Czarny; 

Obiektywy Fujifilm objęte promocją: 
● Obiektyw XF16/2,8  
● Obiektyw XF23/2  
● Obiektyw XF50/2 czarny/srebrny  
● Obiektyw XF56/1,2  

 
Aby skorzystać z promocji zakupu należy dokonać u autoryzowanego dystrybutora FUJIFILM. Zniżka 
przydzielana jest wyłącznie w momencie zakupu, „przy kasie”, gdy wszystkie produkty znajdują się 
na jednym dokumencie sprzedaży. Promocja dostępna jest dla osób fizycznych. 
 
Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj: 
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje 
 

REGULAMIN PROMOCJI FUJIFILM 
– Promocja na zakup aparatu X-Pro3 z wybranymi obiektywami 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania promocji pt. 
„Promocja obiektywów serii X” (dalej: Promocja). 
1.2. Organizatorem i realizatorem Promocji jest spółka FUJIFILM Europe GMBH 
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, 

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


 
działająca za zgodą swojego opiekuna, nie będąca pracownikiem lub osobą 
z najbliższej rodziny pracownika Organizatora, dokonująca zakupu na użytek inny niż 
związany z działalnością gospodarczą (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. Zasady korzystania z Promocji 
2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w okresie obowiązywania 
promocji dokonały u wyznaczonego partnera handlowego (lista wyznaczonych 
partnerów handlowych znajduje się na stronie pod adresem: 
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje/rekomendowanypartner- 
fujifilm zakupu oznaczonych w pkt. 3.1 aparatów lub zestawów Fujifilm oraz 
jednocześnie dokonały zakupu jednego z obiektywów oznaczonych w pkt. 3.2. 
2.2. Promocja obejmuje udzielenie w momencie zakupu obniżki ceny obiektywu o kwotę 
wskazaną w pkt. 3.1 z zastrzeżeniem, że: 
2.2.1. obniżka przysługuje na jeden obiektyw zakupiony z jednym aparatem lub 
zestawem, na jednym dokumencie sprzedaży; 
2.2.2. w przypadku zakupu z jednym aparatem kilku obiektywów objętych promocją, 
obniżka przysługuje na najtańszy z nich; 
2.2.3. jedna osoba może dokonać zakupu dowolnej ilości obiektywów w połączeniu z 
aparatem lub zestawem według zasady określonej w pkt. 2.2.1; 
2.2.4. z promocji można skorzystać tylko w chwili dokonywania zakupu; 
2.2.5. oferta uzależniona jest od dostępności produktów promocyjnych u partnerów 
handlowych; 
2.2.6. skorzystanie z promocji nie wyłącza możliwości skorzystania z innych promocji 
na nabywane produkty, obowiązujących w okresie promocji. 
 


