FORMULÁRIO DE PEDIDO
DE REEMBOLSO
1. Preencha e envie este formulário, juntamente com o comprovativo da compra, para a morada seguinte:

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE
Para pedir o reembolso terá de residir em:
França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Polónia, Países Baixos, Hungria.
Todos os Pedidos de Reembolso devem ser recebidos até à meia-noite do dia 01/08/2018.

REEMBOLSO ATÉ

50 €

2. Informação obrigatória a enviar por correio com o formulário do pedido de reembolso preenchido:
• Cópia do talão com data entre 15 de maio e 1 de julho de 2018, inclusive
• Código de Barras original juntamente com o número de série da câmara (cortar da caixa)
3. Receberá o seu reembolso por transferência bancária 3 a 4 semanas após a receção de toda a informação obrigatória..
	
Os gastos com o envio da informação não serão reembolsados. O pedido deve ser realizado através do formulário abaixo
e os pedidos incompletos ou realizados através de formulários não oficiais serão rejeitados.
Para mais informações sobre esta oferta, ligue para +33 2 38 22 37 27 (cobrado à taxa da sua operadora) das 9h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta. Com a referência: REEMBOLSO KODAK PIXPRO

Informações sobre a Compra do Produto
Número de Série do Produto: _______________________________________________________ Data de compra: _____________________________________________________________________
Nome e Morada do Revendedor: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informações sobre o Cliente
Título: ___________________________________________________ Nome Próprio: ________________________________________ Apelido: ____________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Código postal: _________________________________________ N.º de telefone: _______________________________________ E-mail: ______________________________________________________

Informações para Pagamento por Transferência Bancária (preencher todos os campos)
Nome do Banco: _____________________________________________________________________ Nome do Titular da Conta: __________________________________________________________
Número da Conta: ___________________________________________________________________ Código Bancário: ____________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Assinale se quiser receber informações sobre produtos futuros, novidades e promoções por correio
Assinale se quiser receber informações sobre produtos futuros, novidades e promoções por e-mail
A JK Imaging Europe Limited não irá partilhar as suas informações com terceiros.
Li e compreendi os Termos e Condições da JK Imaging Ltd. enumerados abaixo.
Assinatura: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Termos e Condições: 1. Promoção válida para maiores de 18 anos residentes em França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Polónia, Países Baixos, Hungria. Os colaboradores da JK
Imaging Europe Ltd, as suas famílias, os agentes da empresa ou pessoas profissionalmente ligadas a esta promoção não poderão participar. 2. O reembolso pode ser pedido por compras realizadas
entre 15/05/2018 e 01/07/2018. 3. O valor do reembolso depende do modelo da câmara, como se segue: AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €, AZ527 : 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 € A promoção aplica-se
apenas aos produtos fornecidos e distribuídos pela JK Imaging Europe Ltd. A JK Imaging Europe Limited não aceitará pedidos de reembolso de produtos comprados em mercados alternativos. 4.
Os produtos têm de ser comprados novos a partir de um retalhista oficial da Kodak Pixpro Europe Ltd. e estão sujeitos a disponibilidade. 5. Os produtos em segunda mão, devolvidos ou restaurados
não são elegíveis para reembolso. 6. O reembolso só está disponível para compras de utilizadores finais e não por pessoas, empresas ou organizações que adquiriram produtos Kodak Pixpro para
revenda. 7. Esta oferta de reembolso está sujeita à propriedade contínua dos produtos adquiridos. A JK Imaging Ltd. reserva-se o direito de revogar/cancelar o pagamento se o produto for devolvido/
revendido. 8. O reembolso é realizado diretamente através da JK Imaging Ltd. O pagamento do valor em questão será efetuado 3-4 semanas úteis após a receção de um pedido de reembolso
elegível e do comprovativo da compra. O pagamento será realizado exclusivamente por transferência bancária eletrónica. 9. O IBAN e o BIC são necessários para efetuar os reembolsos em libras/
euros. O seu banco pode dar-lhe esta informação se ainda não a souber. 10. Os pedidos de reembolso são feitos exclusivamente através do formulário de pedidos de reembolso oficial da promoção,
que pode ser descarregado em http://shoppixpro.com/summercashback. O comprovativo da compra deve ser incluído quando enviar o formulário de pedido de reembolso. Isto deve ser feito sob
a forma de fotocópia legível do talão ou fatura de compra (com o nome do produto E a data da compra claramente percetíveis). Uma confirmação da encomenda online NÃO é um comprovativo
de compra aceitável. Por favor, não envie o talão original uma vez que não devolvemos os documentos que enviar no âmbito desta promoção. 11. A oferta é limitada a um máximo de um pedido de
reembolso por produto, por agregado familiar, durante o período da promoção. 12. Todos os pedidos de reembolso devem ser enviados por correio para a KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion,
45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE. Os pedidos realizados por fax, telefone ou e-mail não serão elegíveis. 13. O comprovativo de envio não será aceite como comprovativo de entrega. A JK Imaging Ltd
não se responsabiliza por pedidos ilegíveis, incompletos ou danificados nem pedidos atrasados ou extraviados. 14. Os pedidos de reembolso devem ser recebidos até à meia-noite do dia 01/08/2018,
salvo se a promoção for prolongada. 15. Reembolso não acumulável com outras ofertas ou descontos. 16. Ao pedir o reembolso, consideraremos que aceita e concorda estar vinculado a estes
termos e condições. 17. Se ocorrerem circunstâncias imprevistas, a JK Imaging Europe Ltd reserva-se o direito de terminar ou alterar qualquer elemento desta promoção sem aviso prévio. 18. A JK
Imaging Europe Ltd pode divulgar as suas informações a terceiros apenas para efeitos de tratamento e concretização desta oferta e não serão partilhados nem utilizados dados para finalidades não
relacionadas com esta oferta sem consentimento prévio. 19. Se tiver alguma questão sobre esta promoção, ligue para +33 2 38 22 37 27. Promotor: JK Imaging Europe Ltd, Ground Floor, Meridien
House, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS. Os pedidos de reembolso não devem ser enviados para esta morada.

