Regulamin Akcji
„CEWE FOTOJOKER & Philips”

§1
WARUNKI OGÓLNE
1. Organizatorem Akcji „CEWE FOTOJOKER & Philips” (dalej „Akcja”), jest Philips Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000037385, NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w
wysokości 68.497.880,00 zł.
2. Akcja przeprowadzana będzie na stronie internetowej pod adresem:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
3. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy regulamin korzysta z poniższych
definicji:
•

Organizator – Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie
195B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 5260210955,
REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.

•

Partner Akcji - CEWE sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175864,
NIP 749-00-03-238, kapitał zakładowy w wysokości 18.587.500 PL

•

Klient – klient CEWE Fotojoker, który dokonuje zakupu w salonie CEWE Fotojoker.

•

Voucher – unikalny kod ważny do 15.07.2019 roku uprawniający do 30% zniżki
(dodatkowe 10% zniżki uzyskuje się po jego rejestracji na stronie
www.voucherzavoucher.pl, co daje razem 40% zniżki), który można wykorzystać na
zakup jednego z Produktów Philips, wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu
w sklepie internetowym pod adresem:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker

•

Produkty Philips - produkty wymienione w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

•

Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Celem Akcji jest zmotywowanie Klientów CEWE Fotojoker do realizowania zakupów
produktów wskazanych w § 2 ust. 1, w okresie wskazanym w § 1 ust. 8. niniejszego
regulaminu.
5. Akcja organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Akcja skierowana jest tylko do Klientów CEWE Fotojoker w okresie trwania Akcji.
7. Prawo do użycia nazwy Akcji „CEWE & Philips”, logo CEWE i innych materiałów
związanych z Akcją stanowią własność CEWE i nie mogą być używane przez inne
podmioty, w tym szczególnie w celach promocyjnych lub reklamowych bez zgody CEWE
8. Akcja wydawania Voucherów trwa od 18.02.2019 do 30.06.2019, lub krócej w przypadku
wyczerpania zapasów Voucherów. Vouchery można zrealizować do 15.07.2019.
9. Udział w Akcji jest dobrowolny, a Klient przystępując do niej potwierdza, że zapoznał się
z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.
10. Regulamin Akcji jest dostępny na stronach internetowych:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
oraz
https://www.fotojoker.pl/regulaminy
11. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza
niniejszym spełnienie wszelkich warunków kwalifikacyjnych uprawniających do wzięcia
udziału w Akcji. Jeżeli Klient nie spełni warunków kwalifikacyjnych Akcji lub w jakikolwiek
sposób złamie zasady niniejszego regulaminu traci on prawo do uczestnictwa w Akcji, w
tym prawo do uzyskania Vouchera.

§2
Szczegóły Akcji
1. Akcja polega na wydawaniu Voucherów na zakup Produktów Philips Klientom CEWE
Fotojoker, którzy dokonali zakupu sprzętu fotograficznego na kwotę co najmniej 1000 zł
brutto w dowolnym salonie stacjonarnym CEWE Fotojoker.
2. Klientowi CEWE Fotojoker za zakup określony w ustępie powyżej przysługuje jeden
Voucher.

§3
VOUCHERY
1. Voucher wymieniony w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, uprawnia Klienta do 30%
zniżki na zakup jednego z Produktów Philips, wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego
regulaminu.
2. Klient może zarejestrować Voucher, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
stronie www.voucherzavoucher.pl i uzyskać dodatkowe 10% rabatu, co daje razem 40%
zniżki na zakup jednego z Produktów Philips, wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego
regulaminu.
3. Voucher, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może być zrealizowany
wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem:

https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
4. Realizując Voucher, Klient może kupić Produkty Philips wyłącznie w celu niezwiązanym
z działalnością gospodarczą Klienta. Zasady zakupu produktów Philips są określone w
regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
5. Każdy Voucher posiada 18-cyfrowy unikalny kod. Kod musi być wpisany przez Klienta
podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym pod adresem:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
6. Zniżka wynikająca z Vouchera kalkulowana jest jako 30% od ceny brutto każdego z
Produktów Philips wymienionych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, podanej przy
danym Produkcie Philips na stronach sklepu internetowego.
7. Zniżka wynikająca z Voucherów uzyskanych przez Klienta w ramach niniejszej Akcji nie
może być łączona z innymi promocjami i zniżkami w sklepie internetowym pod adresem:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
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9. Vouchery mogą zostać zrealizowane wyłącznie w następującym okresie: 18.02.2019 –
15.07.2019.
10. Klient może otrzymać więcej niż jeden Voucher, jeżeli spełni warunki określone w § 2
ust. 1 niniejszego regulaminu więcej niż jeden raz.
11. Klient ponosi koszty przesyłki (koszty przesyłki zostaną doliczone do wartości
zamówienia Klienta w Sklepie Internetowym pod adresem:
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
_
12. Vouchery, o których o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlegają
wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

§4
Produkty Philips

1. Vouchery mogą zostać użyte do zakupienia wyłącznie produktów dostępnych
aktualnie na stronie. Portfolio produktowe może być uaktualniane na stronie
https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
aby
zagwarantować
wysoką
atrakcyjność oferty.

2. Każdy Voucher jest jednorazowy i upoważnia do zakupu jednego produktu w ramach
jednego zamówienia.

3. Vouchery mogą być łączone ze sobą, jednakże maksymalna zniżka, jaką może
uzyskać Klient przy zakupie produktów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
wynosi: 40% na jeden produkt.

§5
Postanowienia Końcowe
1. Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu,
przy założeniu, że nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
3. Zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na
stronie internetowej: https://www.philips.pl/sklep/pl_fotojoker
4. Reklamacje dotyczące nieotrzymania Vuchera mogą być zgłaszane do Partnera Akcji
na adres e-mail: kontakt@fotojoker.pl z dopiskiem w tytule „Akcja CEWE & Philips”.
5. Reklamacje dotyczące realizacji Voucherów, działania platformy, dostaw i produktów
prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 22 203 03 34 do Działu Obsługi Klienta
PHILIPS (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w
godz. 08:00 - 18:00) w celu uzgodnienia sposobu postępowania.

Data 18.02.2019

