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Zimowa promocja 
ZEISS
– od 25 listopada 2019 
do 19 stycznia 2020.

zeiss.com/winterpromotion

Szukając 
inspiracji 
w kontrastach.
  
 



Kolorowa zima

Fotograf Hans Strand

Fotograf Stian Klo

Pokryty śniegiem krajobraz zawiera wiele inspirujących 
szczegółów.Wystarczy cierpliwość i odpowiedni sprzęt, 
aby doświadczyć ich w pełnej krasie. Przygotuj się 
na zimowe dni z Zimową Promocją ZEISS i odbierz 
zwrot gotówki do 400 EUR na wybrane obiektywy 
ZEISS w naszej najnowszej promocji cashback. 

Więcej informacji, wybrane produkty i adresy dealerów 
można znaleźć na:
www.zeiss.com/winterpromotion



W okresie obowiązywania promocji kup jeden 
z wybranych obiektywów ZEISS u autoryzowanego 
dealera ZEISS i zachowaj paragon lub fakturę.

 
 

Prześlij paragon lub fakturę oraz zdjęcie 
opakowania z kodem EAN na adres 
zeiss-cashback.com

Przelew zostanie wysłany na Twoje konto bankowe

 
 

 

Zimowa promocja ZEISS
Jak to działa:
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Carl Zeiss AG
Consumer Products
Carl-Zeiss-Strasse 22
73446 Oberkochen
Germany

Phone: +49 7364 206-175
Fax: +49 7364 204-045
E-mail: sales.cop@zeiss.com
www.zeiss.com/photo

Focus Nordic Poland
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa

E-mail: info@focusnordic.pl

Regulamin promocji:

Warunki uczestnictwa
1) Użytkownicy końcowi, którzy kupią produkty promocyjne ZEISS w okresie promocyjnym 

 od 25 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. mają prawo do uzyskania zwrotu gotówki. 
 Tylko produkty promocyjne zakupione w tym okresie od autoryzowanych dealerów ZEISS objęte 
 są niniejszą promocją. 

2) Pełna lista wszystkich produktów promocyjnych i kwot zwrotu gotówki ZEISS jest dostępna 
 na naszej stronie internetowej: www.zeiss.com/winterpromotion

3) Użytkownik końcowy dokonujący zakupu i chcący przystąpić do promocji jest odpowiedzialny 
 za sprawdzenie, czy sprzedawca jest autoryzowanym dealerem ZEISS. Lista autoryzowanych   
 dealerów ZEISS jest dostępna na stronie: www.zeiss.com/winterpromotion

4) Zakupy dokonane w sklepie internetowym ZEISS nie kwalifikują się do zwrotu gotówki.
5) Za obsługę promocji odpowiedzialny jest zewnętrzny podmiot: Fulfillers GmbH. Carl Zeiss AG,   

 Carl-Zeiss-Str. 22, 73446 Oberkochen , który odpowiada za wszystkie kwestie, które mogą   
 wystąpić podczas promocji.

6)  Użytkownikiem końcowym mogącym przystąpić do promocji jest konsument w wieku powyżej 18 lat.
8) Wnioski o zwrot pieniędzy można składać w terminie po upływie 15 dni kalendarzowych 

 od daty zakupu wskazanej na fakturze lub paragonie i należy je składać online jednak 
 nie później niż do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Za datę zakupu uważa się dzień 
 1 tego okresu. Wszelkie wnioski, które nie zostaną złożone w tym terminie, nie będą akceptowane.
9) Zasady promocyjne przewidują, że każdy uczestnik promocji może złożyć maksymalnie trzy   

 indywidualne zgłosenia na łącznie trzy różne produkty promocyjne ZEISS. Dla każdego modelu   
 produktu promocyjnego ZEISS można złożyć tylko jedno zgłoszenie.

10) Żądania zwrotu pieniędzy złożone przez dealerów w imieniu uczestników promocji nie będą   
 akceptowane.

11) Formularz wniosku o zwrot gotówki jest dostępny online na platformie Fulfillers GmbH pod   
 adresem www.zeiss-cashback.com

 Aby wysłać wniosek, musisz przekazać swoje dane osobowe i szczegóły zakupu. Czyli:
 - Dowód zakupu w postaci zdjęcia faktury lub paragonu, który wyraźnie określa datę zakupu,   

 sprzedawcę i produkt ZEISS objęty promocją
 - Zdjęcie numeru seryjnego obiektywu, kodu EAN i identyfikatora ZEISS znajdującego się 

 na oryginalnym opakowaniu zakupionego produktu promocyjnego ZEISS;
 - Dane konta i numeru rachunku wskazanego do przelewu kwoty zwrotu gotówki.
12) Po wysłaniu wniosku uczestnik promocji otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku drogą mailową
13) Jeśli wniosek zostanie przyjęty i zaakceptowany, kwota zwrotu zostanie przelana na konto   

 uczestnika promocji nie później niż w terminie 6 tygodni po zatwierdzeniu wniosku. Jest to jedyna  
 forma zwrotu gotówki.  Żadne inne alternatywne formy nie są dostępne.

14) Operację zwrotu gotówki będę się odbywały z niemieckiego rachunku w walucie EUR a ostateczna  
 kwota będzie przewalutowana na PLN. Ze względu na wahania kursów i przeliczniki bankowe   
 zwłaszcza w banku prowadzącym rachunek uczestnika promocji dokładna kwota zwrotu w PLN   
 może się różnić.

15) Jeśli wniosek o zwrot gotówki jest niekompletny lub nieczytelny, ZEISS lub Fulfillers GmbH   
 powiadomi odpowiednich uczestników promocji pocztą elektroniczną. Uczestnicy promocji będą   
 mieli 14 dni kalendarzowych aby przesłać brakujące informacje. Jeśli brakujące informacje nie   
 zostaną przesłane w tym terminie, wnioski zostaną odrzucone.

16) Organizator promocji zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wnioski w przypadku podejrzenia   
 oszustwa lub manipulacji związanej z wnioskiem.

17) ZEISS / Fulfillers zastrzegają sobie prawo do żądania od uczestników promocji przedstawienia   
 oryginalnego dowodu zakupu. W takim przypadku dowód zakupu zostanie zwrócony uczestnikowi.

18) Wniosek zostanie uznany za nieważny, jeśli wybrane produkty promocyjne ZEISS zostaną zwrócone  
 do dealera lub wymienione na nieobjęte promocją lub jeśli dealer zwróci uczestnikowi pełną   
 kwotę pieniędzy w przypadku reklamacji.

19) Jeżeli wniosek o zwrot pieniędzy zostanie odrzucony z powodu niespełnienia warunków promocji,   
 decyzja jest ostateczna.

20)  EISS zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji lub zmiany warunków promocji,   
 w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Nie ma to jednak wpływu to na   
 wcześniej otrzymane wnioski o zwrot pieniędzy.

21) Adres e-mail do wszelkiej korespondencji: zeiss@promotionsservice.de
 W jakiejkolwiek korespondencji proszę posługiwać się osobistym numerem przyjęcia wniosku.
22) Organizator: Fulfillers GmbH, będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe w ramach kampanii   

 cashback, np. imię i nazwisko, adres i numer konta. ZEISS otrzymuje anonimowe raporty dotyczące  
 stystystyki ilościowej. Po promocji ZEISS otrzyma odpowiednie dane osobowe w celu wypełnienia   
 obowiązków rachunkowych określonych przez Fulfillers GmbH.

23) Wszystkie decyzje są ostateczne. Umowa pomiędzy stronami podlega prawu niemieckiemu.
24) Odpowiedzialny za promocję: Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Str. 22, 73446 Oberkochen

 
 

 

 

 


