FORMULARZ WNIOSKU O CASHBACK
1. Prosimy wypełnić i odesłać niniejszy formularz wraz z dowodem zakupu na następujący adres:

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE
Zwrot mogą uzyskać mieszkańcy następujących krajów:
Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Polski, Holandii i Węgier.
Wszystkie wnioski o zwrot należy dostarczyć przed 01.08.2018 r.
2. Wymagane informacje, które należy przesłać pocztą wraz z wypełnionym formularzem wniosku o zwrot środków:
• kopia rachunku wystawionego w okresie 15 maja – 1 lipca 2018 r. włącznie,
• oryginalny kod kreskowy wraz z numerem seryjnym aparatu (wycięty z pudełka)

CASH
BACK
DO

50 €

3. Zwrot pieniędzy otrzymasz przelewem bankowym w ciągu 3–4 tygodni od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych informacji.
Koszty związane z wysłaniem informacji nie podlegają refundacji. Wniosek należy złożyć za pomocą poniższego
formularza – wnioski niekompletne lub złożone z użyciem innych nieoficjalnych formularzy będą odrzucane.
W celu uzyskania informacji dotyczących tej oferty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +33 2 38 22 37 27 (opłata zgodnie z cennikiem operatora)
od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–12:00 oraz 14:00–17:00. Dane oferty: OFERTA CASHBACK KODAK PIXPRO

Dane dotyczące zakupu produktu
Nr seryjny produktu: _________________________________________________________________ Data zakupu: _________________________________________________________________________
Nazwa i adres sprzedawcy: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane klienta
Tytuł: ____________________________________________________ Imię: ___________________________________________________ Nazwisko: __________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kod pocztowy: _________________________________________ Nr tel.: __________________________________________________ E-mail: ______________________________________________________

Dane do płatności przelewem (wszystkie pola muszą być wypełnione)
Nazwa banku: _________________________________________________________________________ Nazwa rachunku: _____________________________________________________________________
Numer rachunku: _____________________________________________________________________ Numer rozliczeniowy (sort code): __________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące przyszłych produktów, aktualności i promocji drogą pocztową.
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące przyszłych produktów, aktualności i promocji pocztą elektroniczną.
Firma JK Imaging Europe Limited nie będzie przekazywać danych klientów osobom trzecim.
Potwierdzam fakt zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Warunkami firmy JK Imaging Ltd.
Podpis: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warunki: 1. Promocja jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Holandii i Węgier w wieku powyżej 18 lat. Pracownicy firmy JK Imaging Europe
Ltd, członkowie ich najbliższych rodzin, przedstawiciele firmy oraz wszystkie osoby zaangażowane służbowo w tę promocję nie są uprawnione do skorzystania z tej oferty. 2. Wnioski o cashback mogą dotyczyć
zakupów zrealizowanych w okresie pomiędzy 15.05.2018 a 01.07.2018 r. 3. Wysokość zwracanych środków zależy od zakupionego aparatu, zgodnie z poniższymi informacjami; AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €, AZ527
: 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 € Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostarczanych i dystrybuowanych przez firmę JK Imaging Europe Ltd. JK Imaging Europe Limited nie może akceptować roszczeń
dotyczących produktów zakupionych na innych rynkach. 4. Produkty muszą być produktami nowymi, zakupionymi od oficjalnego dystrybutora Kodak Pixpro Europe Ltd, a ich dostępność nie jest zapewniona.
5. Cashback nie jest dostępny w przypadku produktów używanych, skalibrowanych oraz odnawianych. 6. Cashback jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do zakupów realizowanych przez indywidualnych
klientów końcowych, a nie osoby, firmy lub organizacje, które dokonują zakupu produktów Kodak Pixpro w celu ich odsprzedaży. 7. Niniejsza oferta cashback wymaga nieprzerwanej własności zakupionych
produktów. Firma JK Imaging Ltd zastrzega sobie prawo do cofnięcia/anulowania płatności w przypadku zwrotu/odsprzedaży produktu. 8. Usługa cashback jest realizowana bezpośrednio przez firmę JK Imaging
Ltd. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 3–4 tygodni roboczych od otrzymania zasadnego formularza wniosku o zwrot środków wraz z właściwym dowodem zakupu. Płatność będzie realizowana wyłącznie za
pośrednictwem elektronicznego przelewu bankowego. 9. W celu umożliwienia płatności cashback w GBP/EUR wymagane są dane IBAN i BIC. Informacje te można uzyskać za pośrednictwem swojego banku. 10.
Wnioski o cashback można składać wyłącznie za pomocą oficjalnego formularza oferty promocyjnej dostępnego do pobrania pod adresem http://shoppixpro.com/summercashback. Do odsyłanego formularza
należy dołączyć dowód zakupu. Musi on mieć formę czytelnej kserokopii rachunku lub faktury (jednoznacznie wskazującej nazwę produktu ORAZ datę zakupu). Potwierdzenie zamówienia online NIE stanowi
akceptowalnego dowodu zakupu. Prosimy nie wysyłać oryginałów rachunków, gdyż wszelkie dokumenty wysłane w związku z niniejszą promocją nie będą mogły zostać zwrócone. 11. Oferta jest ograniczona
do jednego wniosku o zwrot środków na produkt, na gospodarstwo domowe, w okresie trwania promocji. 12. Wnioski o cashback należy wysyłać pocztą na adres KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944
Orleans, Cedex 9, FRANCJA. Wnioski przekazywane faksem, telefonicznie lub e-mailowo nie będą uprawniały do zwrotu. 13. Dowód nadania nie będzie akceptowany jako dowód dostarczenia. Firma JK Imaging
Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wnioski nieczytelne, niepełne lub uszkodzone ani za wnioski opóźnione lub zagubione przez pocztę. 14. Wnioski o zwrot należy dostarczyć przed północą 01.08.2018 r., chyba
że promocja zostanie przedłużona. 15. Oferta cashback nie może być łączona z innymi ofertami lub rabatami. 16. Uznaje się, że osoby wnioskujące o cashback wyraziły zgodę i akceptują niniejsze warunki. 17. W
razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności firma JK Imaging Europe Ltd zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany wszelkich aspektów niniejszej promocji bez uprzedniego zawiadomienia. 18. Firma
JK Imaging Europe Ltd może przekazywać dane klientów osobom trzecim wyłącznie do celów obsługi i realizacji niniejszej oferty, a dane nie będą udostępnianie ani wykorzystywane w sposób inny niż w związku
z niniejszą ofertą, chyba że wyrażona zostanie na to zgoda. 19. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej promocji prosimy o kontakt telefoniczny – tel. +33 2 38 22 37 27. Organizator: JK Imaging
Europe Ltd, Ground Floor, Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS. Nie należy wysyłać wniosków o cashback na ten adres.

