
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ: Kup drukarkę lub projektor i otrzymaj roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal  
 

Akcja promocyjna 

 
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kup 
drukarkę, skaner lub projektor Epson i otrzymaj roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal” (dalej „Akcja”). 

 
 

1. Kup  nową drukarkę, skaner  lub projektor z listy urządzeń przedstawionych w poniższej tabeli ("Wybrane 
Produkty") w okresie od 15.12.2021 r. do 28.02.2022 r., (“Okres Obowiązywania Promocji”) i otrzymaj roczną 
subskrypcję Microsoft 365 Personal o wartości 299.99 zł.  (Nagroda) 

2. Wybrane produkty: 

 

drukarki i urządzenia wielofunkcyjne  
 

Model SKU 

L4260 C11CJ63409 

L4266 C11CJ63414 

L5290 C11CJ65403 

L5296 C11CJ65404 

L6260 C11CJ62402 

L6270 C11CJ61403 

L6276 C11CJ61406 

L6290 C11CJ60404 

L6460 C11CJ89403 

L6490 C11CJ88403 

L1300 C11CD81401 

L14150 C11CH96402 

L11160 C11CJ04402 

L15150 C11CH72402 

L15160 C11CH71402 

L1800 C11CD82401 

L6550 C11CJ30402 

L6570 C11CJ29402 

L8160 C11CJ20402 

L8180 C11CJ21402 

L805 C11CE86401 

L810 C11CE32401 

L850 C11CE31401 

M1180 C11CG94403 

M3170 C11CG92403 

M3180 C11CG93403 

M2170 C11CH43402 

M1170 C11CH44402 

M1100 C11CG95403 

M1120 C11CG96403 

M2120 C11CJ18402 

M15140 C11CJ41402 
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Skanery 

  

Model SKU 

WorkForce ES-50 B11B252401 

WorkForce ES-60W B11B253401 

WorkForce ES-580W B11B258401 

WorkForce ES-500WII B11B263401 

 

projektory  

  

Model SKU 

EH-TW740 V11H979040 

EH-TW750 V11H980040 

EB-E01 V11H971040 

EB-E10 V11H975040 

EB-W06 V11H973040 

EB-X06 V11H972040 

EB-1780W V11H795040 

EB-1795F V11H796040 

EB-W51 V11H977040 

EB-X51 V11H976040 

EB-L200F V11H990040  
 
 

3. Promocja dotyczy Wybranych Produktów zakupionych w Okresie Obowiązywania Promocji  

u niżej wymienionych, autoryzowanych sprzedawców  firmy Epson. 

 

LISTA AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW EPSON, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI 

 

Drukarki, urządzenia wielofuncyjne, skanery 

nazwa firmy sklep stacjonarny sklep internetowy 

AB FOTO ABFoto abfoto.pl 

Action S.A.   sferis.pl 

Alsen Marketing Sp z o.o. Alsen alsen.pl, zadowolenie.pl 

AUCHAN Auchan   

Centrum Druku Centrum Druku centrumdruku.com.pl 

Centrum Papieru Centrum Papieru centrumpapieru.pl 

Comline Comline comline.pl 

Consulting - IT   b365.pl 

CONTEXT Sp. z o.o. CONTEXT Sp. z o.o. context.net.pl 

Corso Sp. J. Corso corso.com.pl 

Cyfrowe.pl Sp. z o.o. Cyfrowe.pl cyfrowe.pl 

DRTUSZ Sp. z o.o. Dr Tusz drtusz.pl 

Eldorado Eldorado eldoradoc.com 

eMarket Sp. z o.o.   emarket.pl 

EMEDICAL   primavera.pl 

Empik S.A. Empik empik.com 

Fabryka Kolorów   drukmistrz.pl 

FatPC   fatpc.pl 

FotoForma FotoForma fotoforma.pl 

Foto-Plus Foto-Plus fotoplus.pl 

https://abfoto.pl/
https://www.sferis.pl/
http://www.centrumdruku.com.pl/
http://www.context.net.pl/
http://www.emarket.pl/
https://primavera.pl/
https://fotoforma.pl/
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GALICJA Zrzeszone MaxElektro maxelektro.pl 

Grestia S.C.   grestia.pl 

HANZO Sp. z o.o. Hanzo hanzo.com.pl 

ICOD.PL ICOD.PL sklep.icod.pl 

IMPERIUM_PC Imperium PC imperiumpc.pl 

Incom   incomgroup.pl 

IT-Com   itcom.com.pl 

Iterra sp z o.o. Vobis vobis.pl 

JB Multimedia JB Multimedia nalepsze.pl; jbm.pl 

Kom-Pap Office Partners Office Partners drukarka.sklep.pl; niszczarka.eu; officepartners.pl 

Komputronik Komputronik komputronik.pl, karen.pl,  

Komtek   komtek24.pl 

LYRECO   lyreco.com 

Matrix Media Sp. z o.o. Matrix Media Sp. z o.o. matrixmedia.pl 

Mogado sp. z o.o. Mogado sp. z o.o mogado.pl 

NEO-SYSTEM NEO-SYSTEM neo-system.pl  

Omikron OmikronPC omikron-pc.pl 

Onex Group   onexstore.pl 

PComp 3000  Pcomp 3000 pcomp3000.pl 

PTACY Ptacy ptacy.pl 

SPACEONE Spaceone spaceone24.pl 

Starcom Sp. J. Starcom www.starcom.pl 

Tryton Sp. Z o.o. Tryton tryton.com.pl 

WM KOMPUTER   wmkomputer.eu 

ZUHIP Sp. z o.o. ZUHIP RTV AGD zuhip.pl  

 

Projektory 

 

nazwa firmy sklep internetowy 

Spaceone projektory.pro 

Merkator merkator.pl 

Alsen alsen.pl 

IT Consulting b365.pl 

NKK nkk.pl 

Nautilus 2 nautilus2.pl 

AVC Rzeszów avcsa.pl 

Lobos lobos.pl 

Audioplaza audioplaza.pl 

Audio Klan (Top Hi-Fi) audioklan.pl 

AVPoint avpoint.pl 

Nordweco nordweco.pl 

Eurotrend euro-trend.pl 

Projekcja projekcja.pl 

Inter Alnet interalnet.pl 

 

 

4. Promocja jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat i  zamieszkują  terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. Promocja umożliwia zakup maksymalnie 3 (trzech) Wybranych Produktów w ramach jednej 

transakcji i w trakcie  obowiązywania promocji. Na jeden Wybrany Produkt można złożyć tylko 1 (słownie: 

jeden) wniosek o udział w Promocji. 

 

5. Promocja jest przeznaczona tylko dla użytkowników końcowych (konsumentów i firm). Zgłoszenia 

https://maxelektro.pl/
https://imperiumpc.pl/
https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/index.html
https://www.mogado.pl/pl/
http://www.neo-system.pl/
https://omikron-pc.pl/
https://www.onexstore.pl/
https://ptacy.pl/
https://spaceone24.pl/
http://www.starcom.pl/
http://www.wmkomputer.eu/home/
http://www.zuhip.pl/
http://www.projektory.pro/
http://www.merkator.pl/
http://www.alsen.pl/
http://www.nkk.pl/
http://www.nautilus2.pl/
http://www.avcsa.pl/
http://www.lobos.pl/
http://www.audioplaza.pl/
http://www.audioklan.pl/
http://www.avpoint.pl/
http://www.nordweco.pl/
http://www.euro-trend.pl/
http://www.projekcja.pl/
http://www.interalnet.pl/
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Uczestnictwa w Promocji, polegającej na otrzymaniu rocznej subskrypcji Microsoft 365 Personal przy 

zakupie  Wybranych Produktów, które zostaną odsprzedane osobie trzeciej, nie kwalifikują się do wzięcia 

udziału w niniejszej Promocji. Odsprzedawcy i sprzedawcy detaliczni nie mogą składać Zgłoszeń  

 

Uczestnictwa w Promocji polegającej na otrzymaniu rocznej subskrypcji Microsoft 365 Personal  w imieniu 

swoich klientów. 

 
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Epson, przedstawiciele, dystrybutorzy, odsprzedawcy, 

pracownicy detaliczni dystrybutorów uczestniczących w Promocji ani inne osoby z nimi powiązane. 

 
7. Zakres Promocji nie obejmuje produktów używanych, odnowionych lub regenerowanych. 

 

 
8. Zgłoszenie Uczestnictwa w Promocji musi zostać złożone w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. 

Ostateczny termin składania Zgłoszeń upływa z dniem 30.03.2022 r. 

 
 
 
 
 
Sposób składania Zgłoszenia Uczestnictwa 

 

9. Aby złożyć Zgłoszenie przez Internet, Uczestnik powinien wejść na stronę internetową 

www.epson.pl/promocja następnie wypełnić formularz Zgłoszenia i wysłać go wraz z kopią dowodu zakupu 

i zdjęciem numeru seryjnego z drukarki, skanera lub projektora. Uczestnik zostanie poproszony o podanie 

swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail, (więcej o przetwarzaniu danych osobowych w pkt. 18 

Regulaminu).  

 
10.  Dowodem zakupu powinna być czytelna kopia paragonu lub faktury potwierdzająca zakup detaliczny, na 

której wyraźnie widnieje nazwa sprzedawcy, data zakupu, nazwa produktu i cena zakupu. 

 
11.   Po wpłynięciu Zgłoszenia, wysyłane jest potwierdzenie jego otrzymania pocztą elektroniczną (e-mail). 

 

 
12.  Roczna subskrypcja Microsoft 365 Personal zostanie wysłana e-mailem  w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

zweryfikowanego Zgłoszenia. Wiadomość e-mail będzie zawierała również instrukcje dotyczące aktywacji 

subskrypcji Microsoft 365 Personal.  Organizator Promocji wyśle kod aktywacyjny   wyłącznie na konto  e-mail 

podane w zgłoszeniu.  

 
13.  Osoba rejestrująca Zgłoszenie Uczestnictwa w Promocji jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy podano 

prawidłowy adres e-mail. 

 

 
Ograniczenia 

 
14.   W przypadku, gdy otrzymanie rocznej subskrypcji Microsoft 365 Personal oznacza otrzymanie korzyści    
        podlegającej opodatkowaniu, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na odbiorcy. 

 

 
15. W przypadku zwrotu Wybranego Produktu, objętego promocją do sprzedawcy, prawo klienta do ubiegania się 

o roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal jest anulowane, a jeśli subskrypcja ta została już wysłana klient 

musi poinformować o tym fakcie Organizatora Promocji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. 

 
16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dowodów, które pomogą 

potwierdzić zasadność Zgłoszenia Uczestnictwa w Promocji, jeśli uzna, że takie Zgłoszenie może być 

nieuzasadnione. 

 
17.   Zgłoszenie Uczestnictwa w Promocji nie zostanie uznane za ważne w następujących przypadkach: 

a. Wybrany Produkt nie został zakupiony w Okresie Obowiązywania Promocji lub nie 

jest objęty promocją                                                           

http://www.epson.pl/promocja
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b.  Formularz Zgłoszenia nie został wypełniony w całości 

c. Dowód zakupu nie został dostarczony lub był nieczytelny 
d.    Zdjęcie numeru seryjnego z urządzenia nie zostało dostarczone lub było nieczytelne 
e.    Zgłoszenie nie zostało złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu 

f. Uczestnik nie zastosował się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

Dane osobowe 
 

18.  Podczas rejestracji do celów Promocji Uczestnik powinien podać dane osobowe niezbędne do kierowania 

Promocją przez firmę Epson. Więcej informacji Uczestnik może znaleźć w Oświadczeniu o ochronie 

prywatności danych w czasie realizacji promocji Oprócz wykorzystania danych osobowych Uczestnika w czasie 

Promocji firma Epson prosi również o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak ankiety 

dotyczące produktów marki Epson, biuletyny i/lub reklamy firmy Epson. Uczestnik nie jest zobowiązany do 

udzielenia takiej zgody. 
 

Postanowienia ogólne 
 

19. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za zagubione Zgłoszenia. Organizator Promocji odrzuci 

Zgłoszenia otrzymane po upływie terminu składania Zgłoszeń oraz te, które w uzasadniony sposób uzna za 

niekompletne, nieczytelne lub zawierające nieprawdziwe dane. 

 
20.  Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa kraju, w którym dokonano zakupu Wybranego Produktu  
        i podlega pod sądy właściwe dla danej jurysdykcji.  

 

 
21.  Przystępując do niniejszej Promocji Uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy 

Regulamin. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Regulaminu bez 

uprzedzenia w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności od niego niezależnych. 

 

 
Organizator Promocji: Organizatorem promocji jest firma Epson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie w Holandii. 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na następujący adres:  Epson European Marketing Department, P749 

Promocja: Kup drukarkę, skaner lub projektor i otrzymaj roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal, Westside,  

London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England. 

https://www.epson.pl/legal/privacy
https://www.epson.pl/legal/privacy

