
 Regulamin akcji promocyjnej „Lens Station z obiektywami Samyanga”. 

§ 1. Określenie Organizatora 
1. Organizatorem Promocji „Lens Station z obiektywami Samyanga” ("Promocja") jest F. H. 
Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do 
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.

§ 2. Termin i miejsce Promocji 
1. Promocja trwa od 15 sierpnia 2019 r. do 15 października 2019 r 
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uczestnicy Promocji 
1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane 
dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. 
2. Uczestnictwo w Promocji jest w pełni dobrowolne. 

§ 4. Cel Promocji 
1. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom Produktów Samyang objętych Promocją 
pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży 
tych produktów ze sklepów. 

§ 5. Zasady Promocji / Gwarancja 
1. „Lens Station z obiektywami Samyanga” obejmuje wyłącznie produkty Samyang objęte 
akcją promocyjną:  

1.1 Samyang 14 mm 2.8 dla Sony FE. 
1.2 Samyang 35 mm 1.4 dla Sony FE, 
1.3 Samyang 24 mm 2.8 dla Sony FE, 
1.4 Samyang 35 mm 2.8 dla Sony FE, 
1.5 Samyang 45 mm 1.8 dla Sony FE 
1.6 Samyang 50 mm 1.4 dla Sony FE.  
1.7 Samyang 85 mm 1.4 dla Sony FE
1.8 Przy zakupie każdego z wyżej wymienionych modeli obiektywów przys ługuje prawo 

zakupu jednej stacji Samyang Lens Station za  1.23 z ł z VAT. 
1.9 Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu 

postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie 
Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Producenta na rzecz 
Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma 
wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja na 
sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarantem 
jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku, ul. Ks. Robaka 63c, kod pocztowy: 
80-119 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych 
dotyczących Produktów uczestniczących w Promocji. Nabywca biorący udział równocześnie 
także w innych promocjach organizowanych przez Producenta, dokonując zwrotu produktów w
ramach Promocji zobowiązany jest do zwrotu także wszelkich nagród nabytych w ramach 
innych akcji promocyjnych.
3. Promocją objęte są wyłącznie produkty kupione w okresie od dnia 15 sierpnia 2019 r. do 15 
października 2019 przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent a wymienionych 
w § 8. 
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§ 6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 
1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Promocji, 
powinni zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem poczty poleconej/kuriera lub osobiście na 
piśmie na adres F. H. Foto-Technika, ul. Ks. Robaka 63c, kod  80-119 ze wskazaniem, że 
roszczenie dotyczy Promocji oraz podaniem: 
a) swojego imienia i nazwiska; 
b) adresu; 
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; 
d) treści żądania; 
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji. 
2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 15 listopada 2019 
r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. 
§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
przepisy prawa. 
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią 
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia
29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.).
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy polskiego prawa.

§ 8. Lista sklepów objętych kampanią
W kampanii uczestniczą SamyangStore oraz autoryzowani sprzedawcy:

 BIELSKO-BIAŁA, FOTO-NET, Krasińskiego 6 

 GDAŃSK, CYFROWE.PL, Kartuska 149 

 KATOWICE, CYFROWE.PL, Warszawska 61 

 KATOWICE, FOTO-PLUS, Warszawska 36 

 KRAKÓW, FOTO-PLUS, Studencka 6 

 POZNAŃ, CYFROWE.PL, Głogowska 38 

 POZNAŃ, DIGITAL24, ul. Bułgarska 2a

 POZNAŃ, FOTO-NEGATYW, ul. Borówkowa 5  

 ŁÓDŹ - PABIANICE, FOTOAPARACIKI,ul. Św. Jana 7/9 
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http://www.fotoaparaciki.pl/
http://negatyw.org/
http://digital24.pl/
http://www.cyfrowe.pl/
https://www.fotoplus.pl/
http://www.fotoplus.pl/
http://www.cyfrowe.pl/
http://www.cyfrowe.pl/


 ŁÓDŹ, SKLEP BEZ NAZWY, ul. Zachodnia 25 A

 TARNOWSKIE GÓRY, FOTOZAKUPY.PL, Krakowska 2 

 LUBLIN, KDM-FOTO ul. Mełgiewska 2 

 WARSZAWA, BEIKS ul. Bartycka 115

 WARSZAWA, FOTOFORMA, Andersa 21 

 WARSZAWA, FOTOGENERACJA, ul. Głębocka 15

 WARSZAWA, FOTOSTRADA Al. Jerozolimskie 179

 WARSZAWA, FOTORIMEX, ul. Juliusza Słowackiego (1) 49 

 WARSZAWA, CYFROWE.PL C.H. LAND, lokal 193, Wałbrzyska 11 

 WROCŁAW, NOTOPSTRYK, ul. Bolesława Krzywoustego   82

 RZESZÓW, ACCORD-FOTO, ul. Borowa 10

 AB Foto

 Foto Joker

 EuroRtvAgd

 X Kom
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