
REGULAMIN AKCJI „CANON WIELORABATY - 10% ; 20% ; 30%”  

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§1 Postanowienia ogólne 

Organizatorem akcji pod hasłem „CANON WIELORABATY - 10% ; 20% ; 30%” (zwanej dalej 

„Akcją promocyjną”) jest CEWE Sp. z o.o., adres: ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn - Koźle, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175864, NIP 749-00-

03-238, kapitał zakładowy w wysokości 18.587.500 PLN opłacony w całości, (zwana dalej 

„Organizatorem”).  

 

§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach 

stacjonarnych i on-line Organizatora. 

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 6 maja 2022 roku od godz. 11:00 do 

dnia 31 maja 2022 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub skrócenia Akcji 

promocyjnej.  

 

§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej 

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33[1] 

Kodeksu cywilnego (tzw. ułomne osoby prawne) - za wyjątkiem podmiotów, które prowadzą 

działalność gospodarczą, w ramach której zajmują się sprzedażą sprzętu fotograficznego, a 

także z wyłączeniem wszystkich innych osób, które dokonują zakupu sprzętu fotograficznego 

w celu jego dalszej odsprzedaży - które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na 

zakup, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").  

 

§4 Zasady Akcji promocyjnej 

1. Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupowej (zakup w tym samym czasie 

uwzględniony na jednym dokumencie zakupu) zakupi w sklepie Organizatora w okresie 

trwania akcji aparat marki Canon z Listy nr 1 oraz do trzech obiektywów marki Canon z Listy 

nr 2 (zwane dalej „obiektywami” lub „obiektywami z Listy nr 2”), otrzymuje rabat10%, 20% 

lub 30% na wybrane z Listy nr 2 obiektywy zgodnie z ust. nr 2 na zasadach określonych w 

ust. 2-6 poniżej. 

 

2. Uczestnik kupując w jednej transakcji zakupowej aparat marki Canon z listy nr 1 oraz: 

a) 1 obiektyw z Listy nr 2 - otrzymuje 10% rabatu na obiektyw, 

b) 2 obiektywy z Listy nr 2 – otrzymuje10% rabatu na droższy obiektyw i 20% rabatu na 

tańszy obiektyw,  

c) 3 obiektywy z Listy nr 3 – otrzymuje10% rabatu na najdroższy obiektyw, 20% rabatu na 

obiektyw droższy od najtańszego ale nie najdroższy i 30% rabatu na najtańszy obiektyw. 



Przy zakupie dwóch lub więcej obiektywów biorących udział w promocji – obiektywy 

muszą różnić się od siebie ( tj. te same obiektywy nie mogą powtarzać się w ramach 

jednego zakupu).   

3. Rabat zostaje udzielony poprzez obniżenie ceny obiektywu o wartość przysługującego 

rabatu.  

 

4. Aby skorzystać z promocji w sklepie internetowym www.fotojoker.pl należy: 

a) w przypadku chęci zakupu wraz z aparatem Marki Canon z Listy nr 1 jednego 

obiektywu z Listy nr 2 – włożyć do koszyka zakupowego oba produkty i złożyć 

zamówienie – rabat na obiektyw jest automatycznie naliczany.  

b) w przypadku chęci zakupu wraz z aparatem marki Canon z Listy nr 1 więcej niż 

jednego obiektywu z Listy nr 2  – skontaktować się z infolinią sklepu internetowego: 

+48 77 40 63 245  - infolinia czynna w poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00 

 

5. Akcja promocyjna jest ograniczona do aparatów z Listy nr 1 i obiektywów z listy nr 2 

dostępnych u Organizatora. 

 

Lista nr 1 – aparaty marki Canon biorące udział w Akcji promocyjnej 

 

nr art. model 

80132226 EOS R5 BODY 

80138422 EOS R6 BODY 

80138423 EOS R6 RF24-105 IS STM 

80055922 EOS R BODY 

80142223 EOS RP BODY 

80137832 EOS RP RF24-105 IS STM 

80047970 EOS 5D MKIV Body 

80052377 EOS 6D Mark II Body EU26 

wszystkie wersje EOS 90D 

80132284 EOS 850 BODY EU26 

wszystkie wersje EOS M50 II 
 

 

Lista nr 2 – obiektywy marki Canon biorące udział w Akcji promocyjnej 

 

nr art. model 

80042872 EF-S 24mm 1:2,8 STM   

80041955 EF-S 10-18mm/1:4,5-5,6 IS STM    

80035279 EF-S 10-22mm/1:3,5-4,5 USM 

80044494 EF 50mm/1:1,8 STM    

80023915 EF 85mm/1:1,8 USM 

80041952 EF 16-35mm 1:4,0L IS USM    

80006372 EF 75-300mm/1:4,0-5,6 III 

80047414 EF-M 22mm 2.0 STM 

80056017 EF-M 32mm f1.4 STM 
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80118272 EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM  SL EU10    

80047413 EF-M 11-22mm F4.0-5.6IS STM 

80145265 RF 16 F2.8 STM 

80055834 RF 35 1.8 MACRO IS STM 

80140787 RF 50 1.8 STM 

80055831 RF 50mm f/1.2 L USM EU26 

80138413 RF 85 2 MACRO IS STM 

80070286 RF 85 1.2 L U 

80143529 RF 100 2.8L MACRO IS U 

80138417 RF 600 11 IS STM 

80138418 RF 800 11 IS STM 

80144550 RF 14-35mm F4 L IS USM 

80117155 RF 15-35 2.8 L IS U 

80140788 RF 70-200 4.0 L IS U 

80129319 RF 70-200 2.8 L IS U 

80056158 CONTROL RING MOUNT ADAPTER EF-EOS R 
 

§5 Reklamacje 

1. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres organizatora 

promocji: CEWE sp. z o.o. ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem 

„Reklamacja – CANON WIELORABATY - 10% ; 20% ; 30%”  lub na adres email: 

sprzet@fotojoker.pl 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora promocji w terminie 14 (słownie: 

czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji organizatora promocji klient 

zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres 

podany w reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz 

opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

4.  Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z 

uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie, ograniczona jest do wysokości 

jednostkowej ceny towaru oraz należnego rabatu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to 

roszczenie dotyczy.  

5. Powyższe ograniczenie nie wyłącza innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy 

przepisów prawnych.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w sklepach Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora: www.fotojoker.pl  

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie pomocniczy. 

W odniesieniu do promocji „CANON WIELORABATY - 10% ; 20% ; 30%” rozstrzygające są 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie 

prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

http://www.fotojoker.pl/


4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.  

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega 

zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. 

U. , 2020.2094 t.j. ).  

6. Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2022r. 


