REGULAMIN PROMOCJI
„Kod prezentowy na 10 zł”
1. Organizatorem promocji ”Kod prezentowy na 10 zł” jest CEWE sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, ul. Strzelecka
11 NIP: 749-00-03-238, a partnerem promocji jest Fotojoker sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, ul. Strzelecka 11
NIP: 749-10-03-358.
2. Każdy Klient, który w dniach od 01.11.2018 do 21.01.2019 zamówi u organizatora lub partnera promocji jeden z
następujących CEWE Fotoproduktów:
•
•
•
•

CEWE FOTOKSIĄZKĘ,
CEWE FOTOKALENDARZ,
CEWE FOTOOBRAZ,
Odbitki cyfrowe (formaty 9,10 i 13),

otrzyma kod prezentowy o wartości 10 zł brutto na dowolny CEWE Fotoprodukt z oferty cewe.pl lub fotojoker.pl.
3. Kod prezentowy będzie znajdował się w etui „Moja Radość w Prezencie”, w opakowaniu zamówionego CEWE
Fotoproduktu.
4. Kod prezentowy rabatuje o 10 zł brutto wartość złożonego zamówienia na dowolny CEWE Fotoprodukt o minimalnej
wartości zamówienia wynoszącej 40 zł z jednej grupy produktowej.
5. Kod prezentowy można zrealizować tylko poprzez złożenie zamówienia przez Internet: przez stronę internetową
fotojoker.pl lub cewe.pl, poprzez FOTOJOKER Fotoświat lub CEWE Fotoświat (darmowy program projektowy do pobrania
ze strony fotojoker.pl lub cewe.pl) lub aplikację mobilną CEWE.
6. Promocja dotyczy produktów z dowolną opcją dostawy: odbiór w sklepie oraz poczta lub kurier.
7. Kod prezentowy można wykorzystać maksymalnie 3 razy w okresie promocji.
8. Cena produktu promocyjnego – zastosowanie kodu promocyjnego
a) Ceny promocyjne (brutto) widoczne są w momencie prawidłowego zastosowania kodu rabatującego i przeliczeniu
go w koszyku
b) Brak wpisania kodu lub błędne wpisanie kodu rabatowego jest równoznaczne z wysłaniem zlecenia w cenie
standardowej i nie podlega reklamacji
c) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami
d) W jednym zamówieniu może być wpisany i przeliczony tylko jeden kod promocyjny

e) Rabat nie obejmuje ceny dostawy i pudełek ozdobnych
f) Kod prezentowy można wykorzystać do 21.01.2019 r.

9. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacje powinny być składane nie
później, niż w terminie 30 dni od zakończenia promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data
stempla pocztowego).
10. Promocja dotyczy zleceń fotograficznych złożonych w Fotojoker sp. z o.o. lub w CEWE sp. z o.o. z odbiorem w wybranym
salonie CEWE Fotojoker.
11. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres organizatora promocji: CEWE sp. z o.o. ul.
Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem „Reklamacja – Kod prezentowy na 10 zł” lub na adres email:
ops@cewe.pl
12. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora promocji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich
otrzymania. O decyzji organizatora promocji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.
13. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów
reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
14. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie pomocniczy. W odniesieniu do promocji
„Kod prezentowy na 10 zł” rozstrzygające są postanowienia niniejszego regulaminu.

Informacje dodatkowe – miejsce do wpisania kodu rabatującego oraz wyznaczony termin realizacji
zamówienia:
1. Zamówienie poprzez program CEWE Fotoświat

2. Zamówienie poprzez stronę internetową www.fotojoker.pl lub www.cewe.pl

3. Zamówienie poprzez aplikację mobilną CEWE

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

