Regulamin akcji:
Pakiet Lato 2020
Promocja dotyczy wybranych FOTOPRODUKTÓW CEWE - z oferty fotojoker.pl
I. Bony prezentowe zamieszczone w Pakiecie Lato 2020 do realizacji w Salonach CEWE FOTOJOKER
uprawniają do:
•

•

zakupu małego pudełka na zdjęcia formatu 10x15 za 1 złoty przy zakupie 50 sztuk zdjęć
natychmiastowych formatu 10x15 (za każde 50 zdjęć można kupić jedno małe pudełko za 1 zł) albo
dużego pudełka na zdjęcia formatu 10x15 za 1 złoty przy zakupie 100 sztuk zdjęć
natychmiastowych formatu 10x15 (za każde 100 zdjęć można kupić jedno duże pudełko za 1 zł).
wydruku zdjęcia natychmiastowego formatu 20x30 za połowę ceny przy zakupie ramki o wymiarze
20x30 – za każdą kupowaną ramkę formatu 20x30 można wydrukować jedno zdjęcie formatu
20x30 za połowę ceny.

Bony prezentowe są jednorazowe. Można je zrealizować od 1.07.2020 roku do 31.10.2020 roku w
sklepach CEWE FOTOJOKER podczas jednej transakcji zakupowej.
Rabat naliczany jest po przekazaniu bonu prezentowego sprzedawcy w sklepie CEWE FOTOJOKER przed
dokonaniem zakupu.
II. Bony prezentowe zamieszczone w Pakiecie Lato 2020 (zawierające kody promocyjne) do realizacji przez
stronę internetową fotojoker.pl, poprzez FOTOJOKER Fotoświat (darmowy program projektowy do
pobrania ze strony fotojoker.pl ) lub aplikację mobilną CEWE (należy wybrać jako partnera handlowego
CEWE FOTOJOKER).
W cenie pakietu znajdują się następujące bony prezentowe z kodami promocyjnymi:
•

•

•
•

•
•
•
•

w cenie pakietu zawarty jest kod promocyjny umożliwiający zamówienie CEWE FOTOKSIĄŻKI
Duża/A4 (Pion lub Panorama) twarda okładka, druk cyfrowy matowy standard, 26 str. o wartości
129,99 zł - kod promocyjny obniża cenę o 129,99 zł. W przypadku zamówienia płatnych dodatków
lub większej ilości stron należy dopłacić różnicę. Bon prezentowy nie dotyczy CEWE FOTOKSIĄŻEK
o innym formacie, na innym papierze, bądź w innej okładce (np. miękkiej).
16 stron gratis (4 dodatkowe pakiety stron po 4 strony) na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ XL twarda okładka,
druk cyfrowy matowy standardowy lub druk cyfrowy na papierze błyszczącym. Dodatkowe 16
stron gratis nie dotyczą standardowych 26 stron CEWE FOTOKSIĄŻKI. Aby skorzystać w pełni z
pakietu 16 stron gratis należy zamówić CEWE FOTOKSIĄŻKĘ z co najmniej 42 stronami.
100 zł rabatu na dowolną CEWE FOTOKSIĄŻKĘ przy wartości minimalnej 400 zł.
50 zł rabatu na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ (twarda okładka, dowolna wielkość) na papierze
fotograficznym (rabat dotyczy wyłącznie następujących trzech linii papieru: papier fotograficzny
matowy, papier fotograficzny błyszczący lub papier fotograficzny matowy premium) przy wartości
minimalnej 200 zł.
25% rabatu na dowolny CEWE FOTOOBRAZ (do FOTOOBRAZÓW zalicza się: zdjęcia na drewnie,
obrazy na płótnie, fotoobraz za szkłem akrylowym zdjęcia na utwardzonej piance - PCV, plakat
laminowany w ramie, Alu-Dibond, Gallery Print, Hexxas).
25% rabatu na dowolny CEWE FOTOPLAKAT (do FOTOPLAKATÓW zalicza się: plakat
samoprzylepny, plakat premium, plakat XXL, plakat na papierze fotograficznym).
25% rabatu na dowolny CEWE FOTOPREZENT z kategorii FOTOPREZENTY przedstawionej na
stronie fotojoker.pl
Odbitki cyfrowe w Linii Premium format 10 w cenie odbitek w Linii Standard (0,35 zł/szt.) – przy
zamówieniu minimum 300 szt. zdjęć formatu 10.

Akcja dotyczy produktów z dowolną opcją dostawy: odbiór w sklepie oraz poczta lub kurier. Rabat
naliczany jest po prawidłowym zastosowaniu indywidualnego kodu rabatującego (kod promocyjny).

Cena produktu promocyjnego – realizacja kodu promocyjnego
1. Ceny promocyjne (brutto) widoczne są w momencie prawidłowego zastosowania
indywidualnego kodu rabatującego i przeliczeniu go w koszyku zamówieniowym.
2. Brak wpisania kodu lub błędne wpisanie kodu rabatowego jest równoznaczne z wysłaniem
zlecenia w cenie standardowej i nie podlega reklamacji.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami.
4. W jednym zamówieniu może być wpisany i przeliczony tylko jeden kod promocyjny.
5. Każdy kod promocyjny można wykorzystać tylko 1 raz. Niewykorzystana wartość kuponu
promocyjnego przepada.
6. Kody promocyjne nie obejmują kosztów dostawy.
Data ważności kodów promocyjnych
1. Akcja ważna jest od 1.07.2020 roku do 31.10.2020 roku. Zamówienia złożone 01.11.2020 i po
tej dacie nie będą objęte ofertą promocyjną
2. Termin realizacji zamówienia zależy od wybranej opcji dostawy, płatności, zastosowania
uszlachetnienia itd. i jest dostępny w cenniku na stronie fotojoker.pl oraz widoczny podczas
składania zamówienia. Akcja nie wpływa na termin realizacji zamówienia

W razie pytań czy wątpliwości – dzwoń pod numer serwisu CEWE FOTOJOKER – przed wysłaniem
zamówienia!
77 406 31 82*
pn. – pt. 9:00-22:00
sob. – niedz. 10:00- 22:00
*opłata wg cennika operatora

