
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 

OLYMPUS - CASHBACK 

 

 

1. Organizatorem promocji jest spółka OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 

Hamburg, Niemcy (zwana dalej: „OM Digital Solutions”). Klienci, którzy dokonają zakupu 

jednego z produktów objętych promocją, mają szansę otrzymać Cashback do: 

450 zł cashbacku 

• OLYMPUS OBIEKTYW 12-200MM F/3,5-6,3 ED 

• OLYMPUS OBIEKTYW 75-300MM F4,8-6,7 II B 

• OLYMPUS OBIEKTYW ET-M7518 75MM 1,8 BLK 

900 zł cashbacku 

• OLYMPUS OBIEKTYW 12-100MM 4,0 PRO 

• OLYMPUS OBIEKTYW 40-150MM F2,8 PRO BLACK 

` 

2. Promocją objęte są produkty wyszczególnione w punkcie 1, które zostaną zakupione w okresie 

15/06/2021-15/08/2021. 

 

3. Zgłoszenie należy przesłać do 31/08/2021. Po weryfikacji otrzymanych danych kwota cashback 

zostanie przelana na rachunek klienta końcowego. Zgłoszenia, które wpłyną po zakończeniu 

promocji, nie zostaną rozpatrzone. Aby móc wziąć udział w promocji, należy okazać dowód 

zakupu z podaną datą zakupu. 

 

4. Obiektywy zakupione z aparatem jako część zestawu są wyłączone z tej promocji. 

 

5. Kwota zwrotu może zostać przelana tylko na rachunek bankowy założony w kraju 

uczestniczącym w promocji (zgodnie z definicją w punkcie 6) lub w dowolnym innym państwie 

członkowskim UE. 

 

6. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które są klientami końcowymi, a miejsce ich stałego 

zamieszkania znajduje się w jednym z następujących krajów: Niemcy, Austria, Szwajcaria, 

Liechtenstein, Szwecja, Holandia, Dania, Norwegia, Finlandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania 

, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Polska, Włochy, Luksemburg (zwane dalej: „Kraje 

uczestniczące”). Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych produktów wymienionych w 

punkcie 1, które zostały kupione w kraju pobytu uczestnika promocji. Z promocji wyłączone są 

produkty używane lub importowane. 

 



7. Zwrot należnego cashbacku może nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. OM Digital 

Solutions nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykorzystaniu możliwości zgłoszenia 

się do promocji. 

 

8. Aby otrzymać cashback, uczestnicy muszą wypełnić wszystkie pola w formularzu online 

oznaczone gwiazdką. Adres e-mail posłuży do poinformowania uczestnika o statusie promocji 

oraz do skontaktowania się z nim w przypadku stwierdzenia braku konkretnych danych lub 

stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości dotyczących podanych informacji. Numer seryjny 

produktu zostanie sprawdzony przez OM Digital Solutions. Dowód zakupu produktu należy 

dołączyć do formularza w czytelnej formie. 

 

9. Promocja nie obejmuje produktów, które zostały zwrócone dystrybutorowi. Firma OM Digital 

Solutions zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru seryjnego w celu ustalenia, czy produkt 

nie został zwrócony dystrybutorowi. Jeśli produkt został zwrócony, otrzymany cashback należy 

zwrócić firmie OM Digital Solutions. 

 

10. Wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w punkcie 26, 

uczestnik oświadcza, że zgadza się z niniejszymi warunkami, że zapoznał się z Informacją o 

polityce prywatności oraz że podane przez niego informacje są pełne i poprawne. 

 

11. Niniejsza promocja dotyczy wyłącznie produktów, które zostały kupione za pośrednictwem 

sklepu internetowego firmy OM Digital Solutions https://shop.olympus.eu/pl_PL/ lub u 

autoryzowanego dystrybutora firmy OM Digital Solutions. Znajdź najbliższego dystrybutora: 

https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras_support/dealer_locator/dealerlocator.do?p=253

958  

 

12. Firma OM Digital Solutions zleciła przeprowadzenie tej promocji następującej agencji 

promocyjnej (zwanej dalej „Agencją”): 

       Benamic 

      IDA Business & Technology Park, 

       Ring Road, Kilkenny 

       Ireland 

 

13. Agencja upoważniona jest do przetwarzania i przechowywania wszystkich danych 

przekazanych w związku z tą promocją, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

 



14. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w ramach niniejszej promocji zostaną wykorzystane 

przez firmę OM Digital Solutions i Agencję wyłącznie do celów niniejszej promocji. Dane te 

będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim. 

Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych sześć miesięcy po zakończeniu 

tej promocji. https://my.olympus-consumer.com/company/privacy-notice/?setlang=PL  

 

15. Po rejestracji uczestnicy otrzymają automatyczną wiadomość e-mail informującą ich o 

otrzymaniu i weryfikacji ich zgłoszenia do przyznania cashbacku. 

 

16. Do udziału w promocji upoważniony jest tylko pierwotny nabywca.  Promocja ograniczona jest 

do jednego produktu na osobę. Każdy klient ma prawo do otrzymania w sumie tylko jednego 

cashbacku. W promocji nie można brać udziału więcej niż jeden raz. Powtarzające się nazwiska, 

numery seryjne i adresy e-mail są sprawdzane automatycznie. 

 

17. Firma OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, jeżeli nie został 

uiszczony podatek VAT. 

 

18. Firma OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, jeżeli są one 

nieprawidłowe lub nie mają zastosowania do promocji. Zniszczone, nieczytelne i niekompletne 

zgłoszenia i dowody zakupu są nieważne. Decyzja OM Digital Solutions dotycząca ważności 

zgłoszenia jest ostateczna i wiążąca. 

 

19. Firma OM Digital Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy oferta ta nie 

będzie mogła zostać zrealizowana, jeżeli uniemożliwia to siła wyższa lub gdy jej realizacja w 

zadowalający sposób nie jest już możliwa, za co winy nie ponosi żadna ze stron. 

 

20. Firma OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym 

momencie bez uprzedzenia. 

 

21. Wszelkie pytania dotyczące tej promocji prosimy kierować na adres e-mail: 

camera.support@om-digitalsolutions.com  

 

22. Produkty, których dotyczy niniejsza oferta promocyjna, są dostępne w określonych ilościach. 

Firma OM Digital Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy 

dystrybutorzy nie będą w stanie dostarczyć towaru w okresie trwania promocji. 

 

23. Promocja ta podlega prawu niemieckiemu. Ustawowe przepisy dotyczące ograniczenia wyboru 

prawa oraz stosowalności przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, 



w którym uczestnik ma stałe miejsce pobytu jako konsument, pozostają nienaruszone. Jeżeli 

uczestnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawa publicznego, miejscem 

jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z tej promocji będzie Hamburg (Niemcy). 

 

24. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Jej elementy są niezbywalne, nie można wymienić 

ich na gotówkę ani na jakikolwiek inny produkt. 

 

25. Wszelkie roszczenia otrzymane po zakończeniu danej promocji nie będą rozpatrywane. Aby 

wziąć udział w promocji, na paragonie lub fakturze musi znajdować się właściwa data zakupu. 

 

26. Udział w promocji można zgłoszony jedynie za pośrednictwem strony internetowej: 

https://tele-lens-cashback-2021.sales-promotions.com/pl/?country_promotion=31 


