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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„MIKOŁAJKOWA PROMOCJA” 

(dalej: „Regulamin”) 
 

§ 1 
[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 
1. Regulamin określa warunki okresowej sprzedaży premiowej pod nazwą „MIKOŁAJKOWA PROMOCJA”, 

zwanej w dalszej części Regulaminu "Promocją". 

2. Organizatorem Promocji, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM Europe GmbH  Oddział w Polsce, 
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02-486, wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347504, REGON 142214461, NIP 1070015355; 
adres strony internetowej: www.fujifilm.eu/pl.  

3. W Promocji może brać udział osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 
trwania Promocji zakupi nowy produkt FUJIFILM objęty Promocją tj.: 

3.1. aparat Fujifilm X-A10 lub aparat Fujifilm X-A3 (dalej: „Produkt 1”), albo  

3.2. aparat Fujiflim X-E3 lub X-T20 lub X-T2 lub X100F lub X-Pro2 lub zestaw z którymś z modeli 
określonych w niniejszym ust. 3.2. (dalej: „Produkt 2”).  

4. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następującym okresie:  

4.1. w odniesieniu do zakupu produktu określonego w gamie Produkt 1: od dnia 1 grudnia 2017 roku (od 
godziny 00:00:00) do 31 grudnia 2017 roku (do godziny 23:59:59).  

4.2. odniesieniu do zakupu produktu określonego w gamie Produkt 2: od dnia 1 grudnia 2017 roku (od 
godziny 00:00:00) do 9 grudnia 2017 roku (do godziny 23:59:59).  

5. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji zakupi jeden z nowych produktów określonych w 
gamie Produkt 1, otrzyma w momencie jego zakupu za cenę 1 PLN (jeden złoty) aparat instax mini 9. W 
przypadku zakupu nowego produktu z gamy Produktu 2, Uczestnik Promocji otrzyma w momencie jego 
zakupu za cenę 1 PLN (jeden złoty) drukarkę instax SHARE SP-2. 

6. Promocja  łączy się  z Akcją Promocyjną „CASHBACK”, organizowaną przez Organizatora w okresie 
od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Łączenie się Promocji  z Akcją Promocyjną „CASHBACK” 
oznacza, że wszelkie świadczenia przyrzeczone w ramach Promocji kumulują się ze świadczeniami 
przyrzeczonymi w ramach Akcji Promocyjnej „CASHBACK”. Spełnienie warunków uczestnictwa w Akcji 
Promocyjnej „CASHBACK” umożliwia także udział w Promocji, przy spełnieniu dodatkowych warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

7. Regulamin Akcji Promocyjnej „CASHBACK”, wraz z załącznikami, opublikowany jest w okresie Promocji 
oraz przed tym okresem na stronie internetowej www.fujifilm.eu/pl 
(http://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje/). Każdy Uczestnik Promocji jest 
zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Akcji Promocyjnej „CASHBACK”. Uczestnik Promocji nie 
może zgłaszać w stosunku do Organizatora zarzutów wynikających z nieznajomości Regulaminu Akcji 
Promocyjnej „CASHBACK”. Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą „CASHBACK” stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.     
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§ 2 
 

[PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ] 
 
1. Promocja obejmuje nowe produkty Fujifilm wskazane w § 1 ust. 3.1-3.2. niniejszego Regulaminu, 

zakupione za pośrednictwem biorących udział w Promocji sklepów stacjonarnych lub sklepów 
internetowych sieci EURO RTV AGD oraz wskazanych pod adresem strony internetowej https://fujifilm-
promotions.com/pl/pl/pages/cb-1017/qualifying-retailers. 

2. Promocja nie obejmuje w szczególności używanych lub naprawianych Produktów oraz pozostałych 
produktów FUJIFILM nie wymienionych w § 1 ust. 3.1-3.2. niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

 
[POZOSTAŁE WARUNKI PROMOCJI] 

 
1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 poniżej, Uczestnik ma możliwość wyboru koloru aparatu instax mini 9, który to 

występuje w pięciu kolorach lub odpowiednio drukarki instax SHARE SP-2, która występuje w kolorze 
srebrnym lub złotym. 

2. Organizator nie gwarantuje dostępności wybranego przez Uczestnika koloru instax mini 9 lub drukarki 
instax SHARE SP-2. 

3. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu nieograniczonej ilości produktów objętych Promocją. 

4. W przypadku, gdy Produkt 1 lub Produkt 2 objęty Promocją zostanie zwrócony przez Uczestnika w związku 
z odstąpieniem od umowy sprzedaży Produktu 1 lub Produktu 2, wówczas Uczestnik zobowiązany będzie 
do zwrotu w stanie nienaruszonym odpowiednio otrzymanego aparatu instax mini 9 lub drukarki instax 
SHARE SP-2.  

5. W przypadku, gdy Uczestnik dokona wymiany jednego z aparatów będących w gamie Produktu 1 na inny 
model aparatu w ramach Produktu 1, wówczas nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego aparatu 
instax mini 9. W przypadku wymiany przez Uczestnika na inny aparat znajdujący się poza gamą Produktu 
1, wówczas będzie on zobowiązany do zwrotu w stanie nienaruszonym otrzymanego aparatu instax mini 
9. 

6. W przypadku, gdy Uczestnik dokona wymiany jednego z aparatów będących w gamie Produktu 2 na inny 
model aparatu w ramach Produktu 2, wówczas nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej drukarki instax 
SHARE SP-2. W przypadku wymiany przez Uczestnika na inny aparat znajdujący się poza gamą Produktu 
2, wówczas będzie on zobowiązany do zwrotu w stanie nienaruszonym otrzymanej drukarki instax SHARE 
SP-2. 
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§ 4 
 

[ODPOWIEDNIE STOSOWANIE] 
 

Do rozpatrywania możliwości wniesienia reklamacji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Akcji 
Promocyjnej „CASHBACK”.  

§ 5 
 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 
1. Promocja nie jest grą hazardową. 
 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Akcji Promocyjnej „CASHBACK” są wyłączną 

podstawą prowadzenia Promocji a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie modyfikują obowiązków uczestnika Akcji 

Promocyjnej „CASHBACK” określonych w postanowieniach Regulaminu Akcji Promocyjnej „CASHBACK”. 
Nabywca produktów FUJI, określonych w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Akcji Promocyjnej 
„CASHBACK” jest uprawniony, z uwzględnieniem czasu nabycia, do udziału w Promocji albo do udziału w 
Akcji Promocyjnej „CASHBACK” albo do udziału w obu tych promocjach. 
 

4. Organizator zobowiązuje się dopełnić wszystkich obowiązków podatkowych, które mogą powstać w 
związku z organizacją Promocji i które zgodnie z prawem podatkowym obciążają organizatora sprzedaży 
premiowej lub podobnego modelu promocyjnej działalności handlowej. 
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej Promocji w dowolnym czasie oraz do 
zmiany jej regulaminu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności. 

 
 


