REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kup dowolny aparat, kamerę lub obiektyw , a otrzymasz Kartę
podarunkową na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ”
1. Każdy Klient, który od dnia 05.08.2014r. do odwołania zakupi w sieci FOTOJOKER
(salonie lub na www.fotojoker.pl) dowolny aparat cyfrowy, kamerę lub obiektyw - otrzyma
jedną sztukę karty podarunkowej upoważniającej do zamówienia 1 szt. CEWE
FOTOKSIĄŻKI Dużej/A4 twarda okładka (pion lub panorama) 26 stron papier, druk
cyfrowy standardowy z dostawą do salonu - BEZPŁATNIE.
2. Karta podarunkowa wydana zostanie Klientowi w momencie zakupu aparatu, kamery lub
obiektywu tak aby na jednym paragonie była ujęta sprzedaż aparatu wraz ze sprzedażą karty
podarunkowej - (Przy zakupie zestawu w skład którego wchodzi aparat i obiektyw lub więcej
obiektywów otrzymuje się jedną kartę podarunkową na CFK).
3. Karta podarunkowa musi zostać sprzedana za 1 zł. w celu wydania dowodu zakupu
(paragon, faktura).
4. Kod rabatowy ujęty na karcie podarunkowej aktywny jest tylko dla zamówień
składanych przez Internet z odbiorem w dowolnym salonie FOTOJOKER. Data
ważności kodu rabatowego podana jest bezpośrednio na karcie podarunkowej.
5. Każda z kart podarunkowych upoważnia do jednorazowego zamówienia:
- 1 sztuki CEWE FOTOKSIĄŻKI Dużej/A4 (pion lub panorama) twarda okładka 26 str.
papier druk cyfrowy standardowy (129,99 zł/szt.) + dostawa do wybranego salonu (5,99
zł)– BEZPŁATNIE lub zamiennie w formacie Duża/A4 twarda oprawa na innym typie
papieru np. druk cyfrowy błyszczący, Premium Mat, papier foto (błysk i mat) oraz większej
CEWE FOTOKSIĄŻKI w twardej oprawie w formacie XL, XXL na dowolnym typie papieru
np. druk cyfrowy standardowy, druk cyfrowy błyszczący, Premium Mat, papier foto (błysk i
mat).
 nie dotyczy mniejszych formatów, tj. Kwadratowej, Kieszonkowej, Mini, Małej oraz
innych wersji okładek tj. Fotozeszytu, Miękkiej.
 w przypadku zamówienia droższego produktu niż CEWE FOTOKSIĄŻKA podana jako
bezpłatna, wycena zostanie pomniejszona o wartość rabatu podanego na Karcie
Podarunkowej tj.: 135,98 zł.
6. Cena promocyjna danego produktu będzie widoczna w podsumowaniu końcowym, po
wpisaniu treści kodu rabatowego jako BON wartościowy (kod wpisujemy w programie
Fotojoker Fotoświat w końcowym etapie zamawiania lub w Koszyku na stronie on-line).
Starsza! Wersja programu 6.1.3

NOWA! Wersja programu 6.2.4

Uwaga:
1. Brak wpisania kodu spowoduje nie udzielenie rabatu – co nie podlega reklamacji.
2. W jednym zamówieniu promocyjnym można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

7. W przypadku zamówienia CEWE FOTOKSIĄŻKI Dużej A4 z większą niż 26 ilością stron,
dodatkowe strony zostaną wycenione zgodnie z obowiązującym, standardowym cennikiem.
8. CEWE FOTOKSIĄŻKĘ należy przygotować w firmowym oprogramowaniu CEWE
FOTOŚWIAT dedykowanym firmie FOTOJOKER (darmowy program do pobrania z
www.fotojoker.pl) czyli będzie nosił nazwę FOTOJOKER Fotoświat.
9. Promocja nie wpływa na termin realizacji. Jedynie zlecenia oddane w końcowym okresie
trwania promocji mogą być wykonane w nieco dłuższym terminie.
10. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
11. Korzystając z możliwości zwrotu aparatu fotograficznego należy również zwrócić
niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego kwota
zwrotu będzie pomniejszona o wartość wykorzystanego kodu rabatowego.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
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