
FUJIFILM CASHBACK  

REGULAMIN PROMOCJI 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem (dalej „Organizator”) promocji jest FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o. o.) 

Oddział w Polsce / Branch in Poland, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, Polska, 

Rejestracja w Sądzie Rejonowym  dla m.st.Warszawa w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 00000347504, REGON 0142214461, 

NIP 1070015355, Konto: 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A. 

2. Uczestnikowi promocji, który zakupi określone w niniejszym regulaminie produkty 

Fujifilm w dniach od 2 lutego 2015 do 31 marca 2015 w jednym z partnerskich sklepów 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przysługuje możliwość otrzymania rabatu 

promocyjnego poprzez zwrot gotówki na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

Lista sklepów partnerskich stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. 3.1. 
pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
dokonujące zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego 
3.2. 
przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), którzy w 
okresie trwania promocji nabyli produkt objęty promocją. 

4. Zwrot gotówki odbywa się na zasadzie zgłoszenia zakupu produktu objętego promocją 
poprzez stronę internetową http://www.fujifilmcashback.com/. Zgłoszenie odbywa się 
między 30 a 60 dniem od daty zakupu. Dzień zakupu liczy się jako dzień pierwszy. 

5. W ramach promocji Uczestnik może tylko raz zgłosić zakup tego samego aparatu lub 
obiektywu. Niedozwolone jest ponowne zgłoszenie zakupu aparatu lub obiektywu już 
zgłoszonego. Lista produktów objętych promocją przedstawiona jest w dalszej części 
niniejszego regulaminu. W ramach zasad niniejszej promocji przykładowo zarówno 
aparat X-T1, jak i zestaw złożony z aparatu X-T1 i obiektywu liczony jest jako aparat. 

6. W ramach promocji dotyczącej obiektywów, maksymalne kwota zwrócona Uczestnikowi 
w ramach jednego zgłoszenia to 2500 PLN. Zwroty gotówki będą realizowane poprzez 
jeden bezpośredni przelew na zgłoszone podczas rejestracji konto bankowe. 

7. Zarówno w ramach promocji dotyczącej obiektywów, jak i aparatów, Uczestnik może 
złożyć maksymalnie 3 zgłoszenia. Zgłoszenia będą akceptowane tylko w takim wypadku, 
kiedy nie zawierają tych samych modeli aparatów, które występowały w poprzednim 
zgłoszeniu. Nie dozwolone jest przykładowo zgłoszenie dwa razy aparatu X-T1 lub 
aparatu X-T1 i zestawu złożonego z aparatu X-T1 z obiektywem. Automatycznie 
dyskwalifikowane będą zgłoszenia dotyczące tych produktów uprzednio zgłaszanych. 



Zgłaszanie zakupu 

8. Zgłoszenie zakupu odbywa się poprzez wypełnienie formularzu on-line. W formularzu 

należy wypełnić dane personalne, szczegóły dotyczące zakupionego produktu i objętego 

promocją. Należy także załączyć dowód zakupu. 

9. Po zgłoszeniu zakupu Uczestnik automatycznie otrzyma e-mail potwierdzający 

zgłoszenie. 

10. Organizator poinformuje mailowo Uczestnika o błędnie wypełnionym formularzu. 

Uczestnik otrzyma możliwość poprawienia błędnie wypełnionego formularza w ciągu 7 

dni od dnia otrzymania e-maila. 

11. Wielokrotne, nieuczciwe, niekompletne zgłoszenia będą dyskwalifikowane przez 

organizatora. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna. 

12. Prawo do otrzymania zwrotu gotówki w ramach promocji opisanej w niniejszym 

regulaminie jest unieważnione w momencie zwrotu produktu do sklepu w celu 

otrzymania zwrotu uiszczonej za produkt kwoty lub wymiany produktu na inny. 

Zwrot gotówki 

13. Proces zwrotu gotówki w ramach promocji jest ukończony, jeśli w ciągu 21 dni od dnia 

zgłoszenia zakupu produktu objętego promocją Uczestnik otrzyma zwrot gotówki na 

konto. Nie ma innej możliwości zakończenia procesu zwrotu gotówki w ramach 

promocji. 

Kontakt 

14. Adres mailowy do korespondencji to cashback@fujifilm.pl. W korespondencji mailowej 

należy podać numer pesel. Alternatywnie możliwy jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 

zamowienia@fujifilm.pl. 

Rabat promocyjny 

15. W ramach promocji klient otrzyma rabat w wysokości 430 zł za wszystkie aparaty lub 

zestawy z wyjątkiem aparatu X30, 215 zł za aparat X30 oraz 430 zł za obiektyw, przy 

czym w przypadku zgłoszenia dwóch obiektywów Uczestnik otrzyma 1300 zł zwrotu. 

Przykładowo, jeśli Uczestnik zgłosi zakup dowolnego aparatu z listy aparatów objętych 

promocją poza modelem X30 i trzech obiektywów, będzie mu przysługiwał rabat w 

wysokości 2160zł. 

16. Promocją objęte są następujące aparaty i obiektywy Fujifilm: 
X-T1 + 18-55mm KIT 

X-T1 + 18-135mm KIT 



X-E2 + 18-55mm KIT 

X-E2 body 

X-T1 Graphite Silver body 

X30 

XF14mmF2.8R 

XF23mmF1.4R 

XF35mmF1.4R 

XF56mmF1.2R 

XF60mmF2.4 R Macro 

XF10-24mmF4 R OIS 

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 

XF18-135mmF3.5-5.6 R WR 

XF55-200mmF3.5-4.8 R OIS 

 

Reklamacje i postanowienia końcowe 

17. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z promocją w terminie do 15 kwietnia 2015 
(decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna być przesłana na piśmie na 
adres Organizatora z dopiskiem „Cashback Fujifilm”. W reklamacji Uczestnik powinien 
wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny 
opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane 
będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o 
sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

18. Zgłoszenie zakupu produktu w ramach promocji tradycyjną drogą pocztową nie będzie 
rozpatrywane. 

19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane przetwarzane 
są w celu organizacji promocji. 

20. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany podczas 
rejestracji. 

21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 
poz. 926 z późn. zm.). 

22. W trakcie trwania promocji Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora w 
formie pisemnej o każdej zmianie danych osobowych. 

23. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania zwrotu gotówki w 
ramach promocji na osobę trzecią. 

24. W przypadku zawinionej przez organizatora usterki technicznej uniemożliwiającej 

skorzystanie z promocji, promocja zostanie przedłużona o czas trwania usterki. 

Informacje dotyczące przedłużenia promocji znajdą się na stronie www.fujifilm.pl. 



25. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej o adresie: 
www.fujifilm.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


