


REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻOWEJ „ODDAJ STARY LUSTERKOWY (DSLR)
LUB BEZLUSTERKOWY (DSLM) APARAT CYFROWY I ODBIERZ RABAT NA APARAT

LUMIX G Z NOWEJ SERII S”

1. Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  „Regulaminem”)  określa  warunki  kampanii
sprzedażowej  o nazwie „Oddaj  stary aparat  lusterkowy (DSLR) lub bezlusterkowy
(DSLM) i odbierz rabat na Aparat Lumix z nowej serii S” (zwanej dalej „Promocją”).
Możesz  wziąć  udział  w  Promocji  na  warunkach  określonych  w  niniejszym
Regulaminie.

2. Organizatorem Promocji jest Foto-Plus (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Promocja jest prowadzona w sklepach stacjonarnych Organizatora znajdujących się w
Krakowie (Studencka 6) i Katowicach (Warszawska 36) oraz w sklepie internetowym
fotoplus.pl i trwa od dnia 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., przy czym Aparaty
Lumix S będą dostępne od 1 kwietnia 2019 r.

4. W  Promocji  mogą  wziąć  udział  zarówno  przedsiębiorcy,  jak  i  osoby  fizyczne
dokonujące zakupów w charakterze konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Promocja polega na tym, że osoba, która zamówi u Organizatora Aparat Lumix z
nowej serii  S,  objęty niniejszą  Promocją,  a następnie odda swój stary lusterkowy
(DSLR)  lub  bezlusterkowy  (DSLM)  aparat  cyfrowy  w  sklepie  stacjonarnym
Organizatora, otrzyma rabat na zakup zamówionego Aparatu Lumix S  w wysokości
określonej niniejszym Regulaminem. Osoba korzystająca z Promocji  może otrzymać
również dodatkowy rabat na zakup Obiektywu Lumix S objętego niniejszą promocją,
pod warunkiem że Obiektyw Lumix S zamówi i zakupi łącznie z Aparatem Lumix S.

Modele  Aparatów  Lumix  S  objęte  Promocją  oraz  wysokość  rabatów  zostały
wymienione w pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Modele Obiektywów Lumix S objęte
Promocją  oraz  wysokość  dodatkowych  rabatów  zostały  wymienione  w  pkt.  7
niniejszego Regulaminu.

6. Wysokość  udzielanego  rabatu  zależy  od  modelu  Aparatu  Lumix  z  nowej  serii  S
stanowiącego  przedmiot  zakupu. Organizator  przewiduje  następujące  rabaty  dla
poniższych modeli Aparatów Lumix z nowej serii S:

Seria S (2019)  RABAT BRUTTO
S1 800 PLN

S1R 800 PLN
S1M 800 PLN

S1RM 800 PLN

7. Wysokość  dodatkowego  rabatu  na  Obiektyw  Lumix  S,  udzielanego  wyłącznie  w
przypadku zamówienia Obiektywu i zakupu  łacznie z Aparatem Lumix S, zależy od
modelu Obiektywu Lumix S stanowiącego przedmiot zakupu. Organizator przewiduje
następujące rabaty dla poniższych modeli Obiektywów Lumix S:

OBIEKTYW
 RABAT BRUTTO

50mm 800 PLN
24-105mm 800 PLN
70-200mm 800 PLN

8. Aby skorzystać z Promocji należy:
a) pomiędzy  1  lutego  2019  r.  a  30  kwietnia  2019  r.  złożyć  u  Organizatora
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zamówienie na zakup Aparatu Lumix S objętego Promocją, a opcjonalnie również
Obiektywu Lumix S objętego Promocją.

b) po otrzymaniu informacji od Organizatora o dostępności zamówienia, nie później
niż do 30 kwietnia 2019 r. oddać swój stary lusterkowy (DSLR) lub bezlusterkowy
(DSLM) aparat cyfrowy (dowolny model dowolnej marki) Organizatorowi w jego
sklepie stacjonarnym oraz dokonać u Organizatora zakupu zamówionego Aparatu
Lumix S objętego Promocją oraz opcjonalnie zamówionego Obiektywu  Lumix S
objętego Promocją. 

9. Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie do 30 kwietnia 2019 r. Zamówienia złożone
po tym terminie nie podlegają Promocji. Przekroczenie terminu określonego w ust. 8
pkt. 2 na oddanie starego aparatu i zakup uniemożliwia skorzystanie z Promocji.

10. Udzielony  rabat  nie  może  zostać  wymieniony  na  świadczenie  pieniężne  lub  inne
korzyści, również w przypadku, gdy rabat nie został  wykorzystany  do 30 kwietnia
2019 r.

11. Promocji  nie można łączyć  z innymi promocjami na aparaty Lumix S oraz innymi
promocjami Organizatora.

12. W przypadku zwrotu zakupionego Aparatu Lumix S lub Obiektywu Lumix S, zwrotowi
podlega uiszczona cena uwzględniająca udzielony rabat.

13. Warunki  Promocji  określa  niniejszy  Regulamin.  Wszelkie  informacje  dotyczące
Promocji  zawarte  w  materiałach  reklamowych  mają  charakter  wyłącznie
informacyjny.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji można zgłaszać
Organizatorowi na piśmie, nie później niż do dnia 15 maja 2019 r. O zachowaniu
terminu  zgłoszenia  reklamacji  decyduje  data  stempla  pocztowego.  Reklamacja
powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres składającego reklamację, a
także szczegółowy opis  i  powód jej  złożenia.  Reklamacje  należy  przesyłać  listem
poleconym na adres Organizatora. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od
dnia  ich  otrzymania. Składający  reklamację  zostanie  poinformowany  o  wyniku
procedury reklamacyjnej na piśmie, na adres wskazany w złożonej reklamacji.

15. Osobom uczestniczącym  w  Promocji  przysługuje  prawo  dochodzenia  nieuznanych
roszczeń  w  sądzie  powszechnym.  Dochodzenie  roszczeń  na  drodze  sądowej  nie
wymaga wcześniejszego złożenia reklamacji.

16. Wszelkie  kwestie  nieuregulowane  w  niniejszym  Regulaminie  Promocji  podlegają
przepisom Kodeksu cywilnego.

17. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej  pod  adresem  https://www.fotoplus.pl/oferty-specjalne/panasonic-
przedsprzedaz-s1-i-s1r
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