
Promocja Przedsprzedaży Lumix G9 – Warunki Promocji   
 
 
Okres promocji: 17.11.2017 – 31.12.2017 
Termin składania wniosków: 28.02.2018 
 
1. Promocja Przedsprzedaży LUMIX G9 (zwana dalej „Promocją”) oferowana przez Panasonic Marketing 

Europe GmbH, z siedzibą pod adresem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy („Organizator 
Promocji")  

 
WARUNKI PROMOCJI  
 
2. Promocja jest adresowana do osób zamieszkałych w paostwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG), które mają 18 lat lub więcej. 
3. Zakup LUMIX G9 (DC-G9, DC-G9M, DC-G9L) dokonany w ramach promocji przedsprzedaży w okresie od 17 

listopada do 31 grudnia 2017 r. spełnia wymogi uzyskania bezpłatnego battery grip DMW-BGG9, jeśli 
zostanie zrealizowany w ramach Promocji, do 2 zakupów zgodnie z informacjami podanymi przy rejestracji. 

4. Aby móc wziąd udział w Promocji, uczestnicy muszą zamówid w przedsprzedaży, w Okresie Promocji 
Przedsprzedaży, a następnie zakupid w Terminie składania wniosków, nowy (nieużywany) LUMIX G9 (DC-
G9, DC-G9M, DC-G9L) w autoryzowanym punkcie sprzedaży w paostwie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wnioski dotyczące produktów niezamówionych w przedsprzedaży, w Okresie Promocji 
Przedsprzedaży, jak również wnioski związane z produktami zakupionymi po Terminie składania wniosków 
nie będą uznane. 

5. Wszystkie Produkty podlegające promocji muszą byd nowymi i oryginalnym produktami Panasonic. 
Produkty zakupione na rynku wtórnym, naprawione lub odnowione produkty, oraz produkty importowane 
z krajów poza EOG lub produkty podrobione lub naruszające prawo własności intelektualnej Grupy 
Panasonic nie są objęte warunkami Promocji. 

 
NAGRODY 
 
6. Nagrodą w Promocji jest battery grip DMW-BGG9 („Nagroda”) 
7. Nagroda oferowana w ramach Promocji jest niezbywalna, nie można jej wymienid, nie ma ekwiwalentu 

pieniężnego. 
8. Promocja obowiązuje w przewidzianym Okresie Promocji, do wyczerpania zapasów. Liczba nagród 

przewidzianych w promocji wynosi 44. Organizator Promocji poinformuje o wyczerpaniu zapasów na 
stronie internetowej www.panasonic.com/promotions oraz poprzez uczestniczące punkty sprzedaży. 

 
PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 
Aby wziąd udział w promocji, Uczestnik musi złożyd zamówienie w ramach przedsprzedaży 
w autoryzowanym punkcie sprzedaży w okresie od 17 listopada do 31 grudnia 2017 r. i zarejestrowad to 
zamówienie na stronie www.panasonic.com/promotions w Okresie Promocji (nie później niż 31 grudnia 
2017 r.). Po dokonaniu zakupu aparatu fotograficznego, klienci mogą dokonywad aktualizacji danych 
wskazanych podczas rejestracji za pomocą internetowego systemu śledzenia, logując się do niego danymi, 
które otrzymają pocztą e-mail po rejestracji zamówienia złożonego w przedsprzedaży. Aktualizacji można 
dokonad w okresie od 25 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 roku (Termin składania wniosków). Klienci 
zobowiązani są do dostarczenia kopii pełnego dowodu zakupu (nie kwitu składowego) z numerem 
seryjnym, który znajduje się w podstawie lub z boku opakowania produktu oraz zdjęcie numeru seryjnego i 
kodu kreskowego do 28 lutego 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do 
Promocji. Proszę sprawdzid, czy Paostwa dowód zakupu zawiera nazwę zakupionego produktu (numer 
modelu), nazwę sklepu i datę zakupu. 
 

9.  Wnioski składane faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie nie będą przyjmowane. 
Nieczytelne, niekompletne lub zmienione formularze wniosków, jak również formularze wypełnione w 
sposób niezgody z warunkami sprzedaży zostaną uznane za nieważne. 

 

http://www.panasonic.com/promotions
http://www.panasonic.com/promotions


10. Po rejestracji online, uczestnik otrzymuje automatyczną wiadomośd mailową, która potwierdza 
przyjęcie wniosku i rozpoczęcie procesu jego rozpatrywania. Paostwa wniosek będzie weryfikowany 
zgodnie z warunkami sprzedaży. Wnioski są uznawane za nieważne w przypadku Produktów 
zwróconych do punktu sprzedaży oraz gdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów. 

11. Organizator Promocji nie rozpatrzy wniosku, jeśli uczestnik nie może dostarczyd ważnej kopii dowodu 
zakupu, numeru seryjnego produktu i zdjęcia numeru seryjnego i kodu kreskowego. 

 
 
PRZYZNANIE NAGRODY 
 

12. Przedmioty objęte promocją otrzymają Paostwo w terminie 28 dni od potwierdzenia. Jeśli nie 
otrzymają Paostwo tych przedmiotów w terminie 28 dni, proszę kontaktowad się z nami, dane do 
kontaktu podane powyżej, o ile to możliwe, nie później niż w terminie 35 dni od złożenia wniosku. 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

13. Administratorem danych osobowych jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 3, 
65203 Wiesbaden, GERMANY; datenschutz@eu.panasonic.com 

14. Rodzaje przetwarzanych danych: Tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania oraz adres 
email. 

15. Cel zbierania danych: Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla celów 
promocji. Jeśli uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produkcie i ofert specjalnych od 
Panasonic, wyżej wymienione dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane również w 
tym celu. Dane obecnych klientów są porównywane i aktualizowane w oparciu o dane zbierane w 
ramach promocji. 

16. Dane osobowe są usuwane w terminie 7 dni od kooca promocji, chyba, że są niezbędne do uzyskania 
informacji o produkcie i ofert specjalnych od Panasonic. Te dane usuwane są po anulowaniu zgody. W 
celu anulowania udzielonej zgody należy zwracad się do Panasonic w Paostwa kraju.  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

17. Rejestracja zamówienia z przedsprzedaży oznacza zapoznanie się oraz akceptację przez wnioskodawcę 
niniejszych warunków. 

18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków, aby zabezpieczyd się przed 
oszustwem, nieważnymi lub powtarzalnymi wnioskami w tym, w szczególności, do zwracania się do 
uczestnika, aby udowodnił, że nie zwrócił produktu w okresie 28 dni od dnia dostawy. Wnioski 
dotyczące zwróconych produktów, wpisy dokonane w złej wierze lub oszustwa, bądź wnioski, które 
nie spełniają niniejszych warunków uznaje się za nieważne. 

19. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków, w zakresie 
dopuszczonym przepisami prawa, Uczestnicy Promocji zostaną zawiadomieni o zmianach na 
www.panasonic.com/promotions. 
 

20. Jeden Produkt Objęty Promocją uprawnia do złożenia jednego wniosku, jedna osoba może złożyd 
maksymalnie dwa wnioski. 

 
REKLAMACJE 
 

22.   Reklamacje w sprawie sposobu przeprowadzenia Promocji należy składad do 30 kwietnia 2018 roku. 

Reklamacje należy przesyład na adres Organizatora Promocji. W piśmie reklamacyjnym należy 

uwzględnid: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, pełny adres, jak również szczegółowy opis oraz 

przyczynę reklamacji. 

23. Organizator Promocji rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia odbioru pisma 

reklamacyjnego. Składającego reklamację zawiadamia się o wyniku postępowania reklamacyjnego 

listem przesyłanym na adres wskazany w reklamacji. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do 

dochodzenia roszczeo z tytułu nieuznanej reklamacji na drodze sądowej. Złożenie reklamacji nie 
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stanowi warunku koniecznego do dochodzenia roszczeo przez Uczestnika Promocji, w tym 

dochodzenia roszczeo na drodze sądowej. 

 

Wiesbaden, 

8 listopada 2017 r. 

Organizator Promocji: Panasonic Marketing Europe GmbH 

 


