REGULAMIN promocji Internetowej 11.2017r.
„Wybrane formaty Zdjęć, Fotokalendarze
oraz CEWE FOTOKSIĄŻKI w cenie promocyjnej”
1. Promocja dotyczy zamówień na wybrane produkty z grupy: Zdjęcia, Fotokalendarze i CEWE Fotoksiążki
dostępne w ofercie – zamawiane przez nasz foto serwis Internetowy www.foto.mediaexpert.pl oraz program
CEWE dedykowany naszej firmie- Media Expert Fotoświat - zgodnie z ofertą.
2. Ceny promocyjne (brutto) wynoszą:
 OFERTA WAŻNA TYLKO PRZEZ INTERNET W OPCJI DOSTAWY: POCZTA LUB KURIER :

a. ZDJĘCIA:
 Format 10* linia Standard w cenie promocyjnej:
 przy zamówieniu do 199 sztuk zdjęć – cena zgodna z aktualnym cennikiem,
 przy zamówieniu od 200 zdjęć – rabat 25% - rabat uzyskujemy po wpisaniu kodu –
JESIENNIE - oferta ważna przez Internet
-Promocja nie dotyczy zdjęć drukowanych i składanych na miejscu w drogerii, zdjęć na linii Premium i zdjęć z ramkami.

b. CEWE FOTOKSIĄŻKI:
 CEWE FOTOKSIĄŻKA Duża/A4 (pion lub panorama) twarda oprawa, papier druk cyfrowy
standard matowy 42 stron w cenie 26 stron (rabat do 48,00 zł) - rabat uzyskujemy po
wpisaniu kodu – 42ZA26CFK- oferta ważna tylko przez Internet - nie dotyczy wersji druku
cyfrowego błyszcz., premium mat oraz papieru foto, innych wersji okładek i Fotozeszytów.
c. FOTOKALENDARZE:
 Wszystkie Fotokalendarze z rabatem 30% - rabat uzyskujemy po wpisaniu kodu –
KALENDARZE18 - oferta ważna przez Internet
3. Cena promocyjna danego produktu będzie widoczna w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego (kod wpisujemy
w programie CEWE- Media Expert Fotoświat w końcowym etapie zamawiania lub w Koszyku na stronie on-line).

Uwaga:
1. Brak wpisania kodu spowoduje nieudzielenie rabatu – co nie podlega reklamacji.
2. Rabat nie obejmuje kosztu szablonu wykorzystanego w zamówieniu.
3. Rabat nie obejmuje Otwarcia Sesji lub kosztów przesyłki naliczanych jednorazowo do zlecenia.
4. Jeden użytkownik może wykorzystać maksymalnie kod rabatowy 3 razy.

4. W jednym zleceniu mogą być zamówione tylko i wyłącznie produkty z tej samej grupy towarowej.
5. Promocja ważna do 30.11.2017r. Zamówienia złożone 01.12.2017r. nie będą objęte ofertą promocyjną.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
7. Promocja nie wpływa na termin realizacji zlecenia (3-9 dni roboczych z dostawą do punktu- w zależności od
produktu.). Jedynie zlecenia złożone w końcowym okresie trwania promocji mogą być zrealizowane z
nieznacznym opóźnieniem.
Uwaga:
Obraz z nośnika przenoszony jest na papier w pełni, dlatego też format zdjęć (jego długość) uzależniony jest od rodzaju matrycy aparatu fotograficznego
(stosunku boków obrazu zapisanego na przesłanym nośniku), np.:
- jeśli stosunek boków obrazu zapisanego na nośniku wynosi 3 do 4 to zdjęcie zamówione jako Format 10 będzie miało rzeczywisty wymiar 10x13,3 cm,
- jeśli stosunek boków obrazu zapisanego na nośniku wynosi 2 do 3 to zdjęcie zamówione jako Format 10 będzie miało rzeczywisty wymiar 10x15 cm,

