Regulamin promocji „Nikon Cashback”
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Nikon cashback” (dalej „Promocja”) jest Nikon Polska sp. z o.o. z siedzibą w

2.

3.

Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173495 , NIP 5252273898 (dalej „Organizator”). Wybrane
czynności związane z obsługą Promocji Organizator powierzył spółce Walk Promotion sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60 (dalej „Koordynator”).
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2015 r. do 31
stycznia 2016 r. Produkty objęte Promocją (dalej „Produkt”) w okresie jej trwania, zgodnie z §2 pkt. 1 będą
dostępne w sprzedaży również poza terminem Promocji, przy czym zakup przed lub po terminie Promocji nie
uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Produkty Promocyjne

1. Promocja dotyczy zakupu następujących modeli aparatów fotograficznych Organizatora ( „Produkt”):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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COOLPIX L340
COOLPIX L840
COOLPIX AW130
COOLPIX P610
Nikon 1 model S2
Nikon 1 model J4
Nikon 1 model V3
Nikon 1 model AW1
Nikon 1 model J5
DX Lustrzanka cyfrowa D5300
DX Lustrzanka cyfrowa D5500
DX Lustrzanka cyfrowa D7100
DX Lustrzanka cyfrowa D7200
FX lustrzanka D610
FX lustrzanka D750
FX lustrzanka D810
SB -700 lampa błyskowa
SB-910 lampa błyskowa
Nikon 1 model J1
Nikon 1 model J2
Nikon 1 model J3
Nikon 1 model S1

2. Promocją objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego Produktu, dokonany w punkcie handlowym

3.

znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzącym sprzedaż detaliczną Produktu
pochodzącego z dystrybucji Nikon Polska oraz zakup dokonany za pośrednictwem sklepu internetowego
store.nikon.pl lub innego sklepu internetowego oferowanego, w oryginalnych opakowaniach zawierających
nalepkę informacyjną „Importer: Nikon Polska Sp. z o.o.” oraz kartę gwarancyjną producenta. Lista sklepów
biorących udział w promocji dostępna jest w Załączniku nr 1. Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie
Produktu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności
gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
Promocja obowiązuje od 01.10.2015r. do 31.01.2016r. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie
internetowym promocja obowiązuje od 01.10.2015r. od godz. 00:01 do 31.01.2016r. do godz. 23.59 - decyduje
data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego. W przypadku zakupu w sklepie
internetowym, klient powinien upewnić się przed dokonaniem zakupu iż Produkt pochodzi z Dystrybucji Nikon
Polska.
§ 3.
Uczestnictwo w Promocji

1. W Promocji mogą uczestniczyć:

1.1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu
Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
1.2. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę
w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Promocji nabyli Produkt (dalej „Uczestnik”).
§ 4.
Zasady Promocji

1. Za zakup Produktu w okresie Promocji Uczestnikowi przysługiwać będzie Rabat Promocyjny zrealizowany poprzez
zwrot gotówki na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Do udziału w Promocji uprawnia kupon promocyjny dostępny w opakowaniach Produktów objętych Promocją lub
wydrukowany ze strony www.nikon.pl/promocje (dalej: „Kupon Promocyjny”).

3. Celem uzyskania Rabatu Promocyjnego Uczestnik powinien przesłać na adres WALK Promotion ul. Dzielna 60

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

01-029 Warszawa, z dopiskiem „Nikon cashback”:
3.1. prawidłowo wypełniony i podpisany Kupon Promocyjny dostępny w opakowaniach lub wydrukowany ze
strony www.nikon.pl/promocje. Przez prawidłowo wypełniony kupon promocyjny należy rozumieć kupon
wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Do kuponu
promocyjnego Uczestnik powinien dołączyć:
3.1.1. kopię paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu, oraz potwierdzenie złożenia
zamówienia w przypadku zakupów przez Internet,
3.1.2. kopię wypełnionej, oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego
Produktu,
Organizator rekomenduje wysłanie zgłoszenia jako list polecony.
Prawidłowo wypełniony Kupon Promocyjny wraz z załącznikami, o których mowa w § 4 pkt 3 stanowi zgłoszenie
w Promocji (dalej „Zgłoszenie”). Na jeden zakupiony Produkt Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie.
Uczestnik powinien przesłać Zgłoszenie w terminie do dnia 14 lutego 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Koordynator dokonywać będzie weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości,
poprawności oraz kompletności. Koordynator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem i weryfikacji lub
uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu. Koordynatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania
oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu, jak również potwierdzania faktu zakupu w
punkcie handlowym.
Uczestnikowi, który na kuponie promocyjnym zaznaczył w odpowiednim miejscu chęć otrzymania zwrotu środków
poprzez wypłatę z bankomatu, Koordynator w ciągu 7 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wyśle dwie
wiadomości SMS, z których:
6.1. Pierwsza wiadomość zawierać będzie kod referencyjny,
6.2. Druga wiadomość zawierać będzie kod PIN.
W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika zgodnie z ust. 7 powyżej kodu referencyjnego oraz numeru PIN
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, Uczestnik traci prawo do Rabatu.
Uczestnikowi, który na kuponie promocyjnym zaznaczył w odpowiednim miejscu chęć otrzymania zwrotu środków
poprzez przelew na konto bankowe, zwrot kwoty rabatu promocyjnego w wysokości przysługującej Uczestnikowi
dokonany zostanie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, nie później
jednak niż w terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Zwrot kwoty nastąpi poprzez przelanie jej na rachunek bankowy Uczestnika podany w Zgłoszeniu lub poprzez
wypłatę środków z dowolnego bankomatu z listy dostępnej na stronie http://halcash.pl, po podaniu przez
Uczestnika kodu referencyjnego oraz numeru PIN otrzymanych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pod
warunkiem dostępności środków pieniężnych w danym bankomacie. Informacje o sposobie realizacji Rabatu w
bankomatach umożliwiających tę realizacje dostępne są również telefonicznie, w Centrum Obsługi Klienta
HalCash, pod numerem telefonu: (22) 578 71 61 lub (22) 578 71 62 (infolinia czynna w dni robocze w godz. 9.0017.00; cena za połączenie uzależniona od taryfy operatora). Instrukcja obsługi wypłat z bankomatu w usłudze
HalCash stanowi Załącznik nr 2
Zwrot kwoty Rabatu Promocyjnego nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy
sprzedaży Produktu. W przypadku pobrania kwoty rabatu i jednocześnie odstąpienia od umowy sprzedaży
produktu, kwota rabatu podlega niezwłocznemu zwrotowi na konto bankowe o numerze:
92 1300 0000 23 98 5732 6000 0002 , Walk Promotion Sp. z o. o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Kwota zwrócona Uczestnikowi opisanemu w § 3. Pkt. 1.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. Zwrot kwoty Uczestnikowi opisanemu w § 3. Pkt 1.2 skutkuje powstaniem przychodu
(obniżeniem kosztu zakupu Produktu) po stronie Uczestnika, jeżeli dokonany zakup jest związany i
wykorzystywany w działalności gospodarczej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru kwoty Rabatu Promocyjnego z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.

13.
14.
15.

16.
17.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych
i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe,
traci on prawo do uzyskania Rabatu Promocyjnego.
Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału lub przesłanie Zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność
zgłoszenia.
Uczestnik Promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji Rabaty Promocyjne za zakup
maksymalnie 2 sztuk każdego Produktu NIKON z listy podanej w §2 pkt 1. Zgłoszenie większej ilości niż wskazana
wyżej, każdego Produktu NIKON nie uprawnia do otrzymania większej niż wskazana wyżej ilości Rabatów
Promocyjnych za dany Produkt.
Nikon Polska nie wystawia faktur korygujących do udzielonego rabatu promocyjnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawidłowych danych, jak również za
działania poczty kurierskiej oraz za działanie Poczty Polskiej.
§ 5.
Rabat promocyjny

1.

Uczestnikowi, który dokonał poprawnego Zgłoszenia przysługiwać będzie zwrot kwoty pieniężnej („Rabat
Promocyjny”) uzależnionej od rodzaju zakupionego Produktu:
1.1. COOLPIX L340 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.2. COOLPIX L840 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 100 (słowie: sto) złotych brutto
(wliczając podatek VAT)
1.3. COOLPIX AW130 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 100 (słowie: sto) złotych brutto
(wliczając podatek VAT)
1.4. COOLPIX P610 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 300 (słowie: trzysta) złotych brutto
(wliczając podatek VAT)
1.5. Nikon 1 model S2 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 150 (słowie: sto pięćdziesiąt) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.6. Nikon 1 model J4 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.7. Nikon 1 model V3 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.8. Nikon 1 model AW1 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 400 (słowie: czterysta) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.9. Nikon 1 model J5 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 500 (słowie: pięćset) złotych brutto
(wliczając podatek VAT)
1.10. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D5300 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie:
dwieście) złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.11. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D5500 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 300 (słowie:
trzysta) złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.12. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D7100 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 300 (słowie:
trzysta) złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.13. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D7200 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 400 (słowie:
czterysta) złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.14. modelu FX lustrzanka D610 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 500 (słowie: pięćset) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.15. modelu FX lustrzanka D750 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 800 (słowie: osiemset)
złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.16. modelu FX lustrzanka D810 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 1000 (słowie: tysiąc) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.17. modelu SB -700 lampy błyskowej Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 100 (słowie: sto)
złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.18. modelu SB-910 lampy błyskowej Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście)
złotych brutto (wliczając podatek VAT)
1.19. Nikon 1 model S1 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.20. Nikon 1 model J1 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)
1.21. Nikon 1 model J2 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)

1.22. Nikon 1 model J3 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 (słowie: dwieście) złotych
brutto (wliczając podatek VAT)

2. Rabaty opisane w §5 pkt 1 realizowane będą poprzez przelew bankowy lub przez wypłatę z bankomatu z usługą
HalCash. Konsument przy wypełnianiu zgłoszenia wybiera preferowana formę wypłaty.

§ 6.
Reklamacje

1.

2.

Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 14 kwietnia
2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna być przesłana na piśmie na adres
Koordynatora: WALK Promotion ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa, z dopiskiem „Nikon cashback”. W reklamacji
Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Zainteresowani
zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji.
Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych agencji Walk Promotion w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz
dokonania zwrotu gotówki.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w Zgłoszeniu.
Podanie określonych danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji.
Za odrębną zgodą Uczestnika Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Zarówno w okresie Promocji, jak i do upływu terminu, o którym mowa w § 4 pkt. 6, Uczestnik jest obowiązany do
informowania Koordynatora w formie pisemnej o zmianie danych osobowych podanych w kuponie promocyjnym,
niezbędnych do realizacji rabatu.
§ 8.
Postanowienia końcowe

1.
2.

Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.
Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej o adresie: www.nikon.pl/promocje oraz
w siedzibie Organizatora i Koordynatora. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w
materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Lista sklepów (stacjonarnych oraz internetowych) biorących udział w promocji:
1.

abfoto.pl

2.

agd-market.pl

3.

agito.pl

4.

aster-foto.com.pl

5.

beafoto.pl

6.

beiks.pl

7.

cyfrowe.pl

8.

e-fotojoker.pl

9.

e-oko.pl

10. euro.com.pl
11. fotoaparaciki.pl
12. fotoforma.pl
13. fotoplus.pl
14. fotopoker.pl
15. fotorimex.pl
16. fotostrada.pl
17. fotozakupy.pl
18. karen.pl
19. komputronik.pl
20. mediaexpert.pl
21. mediamarkt.pl
22. megafotograf.com.pl
23. neo24.pl

24. neonet.pl
25. redcoon.pl
26. salurion.pl
27. saturn.pl
28. sferis.pl
29. sfk.pl
30. sieć sklepów BIEDRONKA
31. x-kom.pl
32. electro.pl
33. avans.pl
34. oleole.pl
35. elektronicznyswiat.pl
36. digital24.pl
37. Auchan
38. Real
39. Partner AGD RTV
40. Proclub
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HalCash C.E.E. Sp. z o.o.
Ul. Pojezierska 90a
91-341 Łódź

www.halcash.pl
tel. 22 578 71 66
biuro@halcashcee.com

1. Ekran startowy
Podchodząc do bankomatu na ekranie startowym w dolnej jego części widnieje napis
„WYPŁATA BEZ KARTY”. Należy wybrać tę opcję.

2. Wybór Systemu HalCash
Na ekranie bankomatu widać różne loga aplikacji bankomatowych. Należy wybrać
HALCASH

HalCash C.E.E. Sp. z o.o.
Ul. Pojezierska 90a
91-341 Łódź

www.halcash.pl
tel. 22 578 71 66
biuro@halcashcee.com

3. Wybór języka
Proszę o wybranie języka, w którym bankomat ma się komunikować z Odbiorcą przekazu
HalCash

4. System HalCash – co to jest?
Na ekranie pojawia się informacja o Systemie HalCash. Po zapoznaniu się, proszę wybrać
„DALEJ”

HalCash C.E.E. Sp. z o.o.
Ul. Pojezierska 90a
91-341 Łódź

www.halcash.pl
tel. 22 578 71 66
biuro@halcashcee.com

5. Wybór numeru telefonu Odbiorcy
Proszę wybrać kraj rejestracji numeru telefonu komórkowego, na który został odebrany SMS
z kodem Referencyjnym.

6. Wpisanie numeru telefonu Odbiory
Proszę wpisać na klawiaturze bankomatowej, dziewięć cyfr składających się na numer
telefonu komórkowego, na który został odebrany SMS z kodem Referencyjnym.

HalCash C.E.E. Sp. z o.o.
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7. Kwota przekazu
Proszę wpisać na klawiaturze bankomatowej całkowitą kwotę otrzymaną SMS z Systemu
HalCash.

8. Kod Referencyjny
Proszę wpisać na klawiaturze bankomatowej Kod Referencyjny otrzymany SMS z Systemu
HalCash
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9. Kod PIN
Proszę wpisać na klawiaturze bankomatowej Kod PIN otrzymany od Nadawcy.

10.

Wypłata gotówki

Po wprowadzeniu popranych danych, bankomat wypłaca należną gotówkę Odbiorcy.
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