REGULAMIN wykorzystania voucherów dla laureatów
konkursu CEWE Photo Award 2019 Our world is beautiful
1. Vouchery dotyczą zamówień na fotousługi CEWE, a więc wszystkie
fotoprodukty, dostępne w ofercie naszego serwisu internetowego
www.cewe.pl zamawiane w programie CEWE FOTOŚWIAT, pobranym z
serwisu www.cewe.pl - zgodnie z ofertą i warunkami akcji
2. Wyłonieni zwycięzcy (wg publikacji na stronie konkursu:
https://contest.cewe-fotoksiazka.pl/cewephotoaward/pl_pl/winners)
otrzymują vouchery w formie kodów rabatowych na fotoprodukty CEWE,
o wartości 2500 Euro, 1000 Euro lub 100 Euro – w zależności od zajętego
miejsca w klasyfikacji 1-10 miejsca, 11-30 miejsca lub 31-1000 miejsca.
Wartość vouchera przeliczona jest na PLN wg średniego kursu NBP z
30.09.2019 r. czyli 4,37.
Kod można zrealizować wyłącznie w przypadku zamówień internetowych. W
celu realizacji bonu i skorzystania z pełnej gamy funkcji projektowych naszych
fotoproduktów zalecamy pobranie naszego darmowego programu
projektowego: CEWE FOTOŚWIAT (program dostępny jest do pobrania
na stronie www.cewe.pl/pobierz-program.html). Po jego zainstalowaniu
można indywidualnie skonfigurować fotoprodukty CEWE, zaś przed złożeniem
zamówienia należy wprowadzić i potwierdzić otrzymany kod.
Indywidualny kod rabatowy przekazywany jest zwycięzcy droga mailową na
adres email podany podczas rejestracji do konkursu.
3. Obniżenie wartości zamówienia o wartość kodu następuje po wpisaniu i
przeliczeniu kodu na etapie podsumowania zamówienia (w koszyku) w
programie CEWE FOTOŚWIAT lub na stronie online).

Uwaga:

Brak wpisania kodu spowoduje nieudzielenie rabatu – co nie podlega
reklamacji.

4. Podany kod jest jednorazowego użytku, tj. użytkownik może wykorzystać
kod rabatowy 1 raz. Wykorzystanie kodu oznacza wprowadzenie go i użycie
w ramach jednego zamówienia.
5. W jednym zleceniu mogą być zamówione tylko i wyłącznie produkty z tej
samej grupy towarowej. Kod obejmuje również koszt dostawy / odbioru w
punkcie foto.
6. Kod rabatowy ważny jest do 31.12.2021 r.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
8. Vouchery na sprzęt fotograficzny – do realizacji w wybranym salonie CEWE
FOTOJOKER – przekazane zostaną laureatom w indywidulanej
korespondencji.

