PÉNZVISSZATÉRÍTÉS-IGÉNYLÉSI ŰRLAP
1. Kérjük, töltse ki, és küldje el az űrlapot a vásárlást igazoló dokumentumokkal együtt a következő címre:

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE

AKÁR

50 €

ÉRTÉKŰ
PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

A pénzvisszatérítés igényléséhez a következő országok valamelyikében kell állandó lakhellyel rendelkeznie:
Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Hollandia, Magyarország
Minden igénylésnek 2018. augusztus 1. éjfélig meg kell érkeznie.
2. A kitöltött pénzvisszatérítés-igénylési űrlappal postai úton elküldendő szükséges információk:
• Egy 2018. május 15. és július 1. (a kezdő- és záródátumot is beleértve) közötti nyugta másolata
• Eredeti vonalkód a fényképezőgép sorozatszámával (a dobozból kell kivágni)
3. A pénzt banki átutalással kapja meg a szükséges információk fogadását követő 3–4 héten belül.
	
Az információk elküldésének költségét nem térítjük meg. Az igénylést az alábbi űrlap használatával kell benyújtani,
a hiányosan kitöltött, illetve más, nem hivatalos űrlappal benyújtott igényléseket nem áll módunkban elfogadni.
Az ajánlattal kapcsolatban a +33 2 38 22 37 27-es számon, hétfőtől péntekig délelőtt 9 és 12 óra, illetve délután
14 és 17 óra között kérhet további információt. A következőre hivatkozzon: KODAK PIXPRO PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Termék vásárlásával kapcsolatos részletek
Termék sorozatszáma: _______________________________________________________________ Vásárlás dátuma: _____________________________________________________________________
Kiskereskedő neve és címe: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vevővel kapcsolatos részletek
Titulus: __________________________________________________ Utónév: ________________________________________________ Vezetéknév: ________________________________________________
Cím: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Irányítószám: ___________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ E-mail-cím: _________________________________________________

Banki átutalással történő fizetéssel kapcsolatos adatok (minden mezőt ki kell tölteni)
Bank neve: ____________________________________________________________________________ Számlatulajdonos neve: _____________________________________________________________
Számlaszám: __________________________________________________________________________ Bankazonosító kód: __________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Kérjük, a jelölőnégyzet bejelölésével jelezze, ha szeretne a jövőbeni termékekkel, újdonságokkal és promóciókkal kapcsolatos híreket fogadni postai úton.
Kérjük, a jelölőnégyzet bejelölésével jelezze, ha szeretne a jövőbeni termékekkel, újdonságokkal és promóciókkal kapcsolatos híreket fogadni e-mailben.
A JK Imaging Europe Limited semmilyen harmadik féllel nem osztja meg az adatait.
Elolvastam és megértettem a JK Imaging Ltd. alábbi részvételi feltételeit.
Aláírás: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Részvételi feltételek: 1. A promócióban kizárólag Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Hollandia és Magyarország 18. életévüket betöltött
lakosai vehetnek részt. A JK Imaging Europe Ltd. alkalmazottai és az alkalmazottak közvetlen családtagjai, a Vállalat ügynökei, valamint a jelen promócióban munkakörükből kifolyólag érintett személyek nem
jogosultak a részvételre. 2. Pénzvisszatérítés a 2018. május 15. és 2018. július 1. közötti vásárlások esetén igényelhető. 3. A pénzvisszatérítés mértéke a megvásárolt fényképezőgép típusától függ a következők
szerint: AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €, AZ527 : 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 € A promóció kizárólag a JK Imaging Europe Ltd. által szállított és terjesztett termékekre vonatkozik. A JK Imaging Europe Limited
vállalatnak nem áll módjában a más piacokon megvásárolt termékekre irányuló igényléseket elfogadnia. 4. A termékeket a Kodak Pixpro Europe Ltd. hivatalos szakkereskedőjétől kell megvásárolni, a termékek
a raktárkészlet erejéig érhetők el. 5. A pénzvisszatérítés nem lehetséges használt, korszerűsített vagy felújított termékek esetén. 6. A pénzvisszatérítés kizárólag a magánszemélyek által végfelhasználási
céllal történő vásárlások esetén lehetséges, a Kodak Pixpro-termékeket továbbértékesítési célból megvásároló személyek, vállalatok vagy szervezetek számára nem jár. 7. A pénzvisszatérítési ajánlat
igénylésének feltétele, hogy a termék/termékek folyamatosan a vásárló tulajdonát képezze/képezzék. A JK Imaging Ltd. fenntartja a jogot a pénzvisszatérítés visszaigénylésére/törlésére a termék visszaküldése/
továbbértékesítése esetén. 8. A pénzvisszatérítés közvetlenül a JK Imaging Ltd. vállalaton keresztül igényelhető. A megfelelő összeg kifizetése a feltételeknek megfelelő igénylési nyomtatvány és a vásárlást igazoló
dokumentumok fogadását követő 3–4 munkahéten belül történik. A fizetendő összeget kizárólag elektronikus banki átutalással áll módunkban elküldeni. 9. Az IBAN és BIC megadása a GBP/euró pénznemben
történő pénzvisszatérítéshez szükséges. Ha nem ismeri ezeket az adatokat, a bankjától kérheti a közlésüket. 10. A pénzvisszatérítés kizárólag a promóció hivatalos, a http://shoppixpro.com/summercashback
címről letölthető igénylési űrlapjával igényelhető. Az igénylési nyomtatvány elküldésekor mellékelni kell a vásárlást igazoló dokumentumot. Ilyen dokumentum lehet a vásárláskor kapott nyugtáról vagy számláról
készített olvasható fénymásolat (amelyen egyértelműen látható a termék neve ÉS a vásárlás dátuma). A megrendelés online visszaigazolása NEM fogadható el a vásárlást igazoló dokumentumként. Kérjük,
ne küldjön el eredeti nyugtát, mert a promóció keretében elküldött dokumentumokat nem áll módunkban visszaküldeni. 11. Az ajánlat termékenként és háztartásonként legfeljebb egy igénylésre vonatkozik
a promóció időtartama során. 12. A pénzvisszatérítési igényléseket a következő címre kell elküldeni postai úton: KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCIAORSZÁG. A faxon,
telefonon vagy e-mailben elküldött igénylések nem tekinthetők érvényesnek. 13. A postán való feladás igazolása nem tekinthető kézbesítési igazolásnak. A JK Imaging Ltd. vállalat nem vállal felelősséget az
olvashatatlan, hiányos vagy sérült igénylésekért, valamint a postai kézbesítés miatt későn érkező vagy a postai kézbesítés során elveszett igénylésekért. 14. Az igényléseknek 2018. augusztus 1. éjfélig, vagy a
promóció esetleges meghosszabbított határidejéig meg kell érkezniük. 15. A pénzvisszatérítés nem vonható össze semmilyen más ajánlattal vagy kedvezménnyel. 16. A pénzvisszatérítés igénylésével az igénylők
elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el a jelen részvételi feltételeket. 17. Előre nem látható körülmények esetén a JK Imaging Europe Ltd. fenntartja a jogot a jelen promóció bármely részének
előzetes értesítés nélkül történő megszüntetésére vagy módosítására. 18. A JK Imaging Europe Ltd. kizárólag a jelen ajánlathoz kapcsolódó adatkezelési és teljesítési célokból átadhatja az Ön adatait harmadik fél
számára, és az adatok megosztása vagy felhasználása kizárólag a jelen ajánlattal összefüggésben történik egyéb hozzájárulás hiányában. 19. Ha kérdése van a jelen promócióval kapcsolatban, kérjük, hívja a +33 2
38 22 37 27-es számot. Promóció szervezője: JK Imaging Europe Ltd, Ground Floor, Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS. Pénzvisszatérítési igényléseket ne küldjön erre a címre.

