
 
REGULAMIN PROMOCJI 

 
„7% rabatu na wybrany obiektyw Sigma przy zakupie z aparatem z wymienną optyką” 
 

 
1. Organizatorem promocji „7% rabatu na wybrany obiektyw Sigma przy zakupie z aparatem z 

wymienną optyką” (zwanej dalej „Akcją promocyjną” lub promocją)  jest CEWE sp. z o.o. z siedzibą w 

Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11, 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. 

2. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich 

salonach stacjonarnych CEWE FOTOJOKER oraz w sklepie internetowym www.fotojoker.pl   

3. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 1. sierpnia 2022 r. od godziny 12:00 do dnia 31. 

sierpnia 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 

4. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji 

promocyjnej i zdecydują się na zakup promocyjny, o którym mowa w pkt 5 Regulaminu (zwane dalej 

"Uczestnikami").  

5. Uczestnik promocji uprawniony jest do otrzymania rabatu 7% na jeden wybrany obiektyw Sigma z 

Tabeli nr 1 zakupiony podczas tej samej transakcji zakupowej (zakup na jednym paragonie/fakturze) z 

dowolnym aparatem cyfrowym z wymianą optyką (bezlusterkowiec lub lustrzanka) posiadającym 

bagnet odpowiedni do mocowania kupowanego w promocji obiektywu z Tabeli nr 1.  

Tabela nr 1 

TABELA NR 1 

nr art. Nazwa towaru 

80039206 OBIEKTYW SIGMA 35/1.4A DG HSM CANON 

80048181 OBIEKTYW SIGMA 85/1.4A DG HSM CANON 

80128734 OBIEKTYW SIGMA 16/1.4C DC DN CANON M 

80128732 OBIEKTYW SIGMA 30/1.4C DC DN CANON M 

80128733 OBIEKTYW SIGMA 56/1.4C DC DN CANON M 

80039332 OBIEKTYW SIGMA 35/1.4A DG HSM NIKON 

80048182 OBIEKTYW SIGMA 85/1.4A DG HSM /NIKON 

80143340 Obiektyw SIGMA 35/1.4A DG DN Sony-E 

80139183 OBIEKTYW SIGMA 85/1.4A DG DN SONY-E 

80130102 OBIEKTYW SIGMA 24-70/2.8A DG DN SONY-E 

80142619 Obiektyw Sigma DG DN 28-70mm F/2.8 C Sony 

80145866 Obiektyw SIGMA 18-50/2.8C DC DN Sony-E 

80054028 OBIEKTYW SIGMA 16/1.4C DC DN SONY-E 

80047333 OBIEKTYW SIGMA 30/1.4C DCDN SONY-E/SE 

80056375 OBIEKTYW SIGMA 56/1.4C DC DN SONY-E(SE) 

80148835 Sigma C 16mm f1.4 DC DN (Fuji) 

80148838 Sigma C 30mm f/1.4 DC DN (Fuji) 

80055399 OBIEKTYW SIGMA 16/1.4C DC DN MIC4/3OLYM* 

80047339 OBIEKTYW SIGMA 30/1.4C DCDN M4/3 (MFT)* 

80057148 OBIEKTYW SIGMA 56/1.4C DCDN MICRO4/3MFT* 
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6. Rabat z niniejszej promocji można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy zakup jest dokonywany podczas jednej 

transakcji sprzedażowej – artykuły biorące udział w promocji widnieją na tym samym paragonie 

fiskalnym lub fakturze. 

7. Każdy Uczestnik akcji promocyjnej może skorzystać z niniejszej promocji maksymalnie 1 raz. 

8. Rabat jest udzielany poprzez obniżenie ceny obiektywu z Tabeli nr 1 o kwotę rabatu po spełnieniu 

warunków Akcji promocyjnej.  

9. Aby skorzystać z rabatu w sklepie internetowym fotojoker.pl wystarczy wybrać ze strony internetowej 

fotojoker.pl sprzęt fotograficzny biorący udział w promocji (wskazany w pkt 5 Regulaminu)  i złożyć 

zamówienie – rabat jest automatycznie naliczany. 

10. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 

wysokości udzielanego rabatu.  

11. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia niniejszej promocji.  

12. Nie można skorzystać z niniejszej promocji w przypadku braku dostępności produktów objętych 

promocją u organizatora promocji. 

13. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacje powinny być 

składane nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia promocji (dla reklamacji przesłanej listem 

poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 

14. 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 – 7% rabatu na wybrany 

obiektyw Sigma przy zakupie z aparatem z wymienną optyką” lub na adres email: sprzet@fotojoker.pl 

15. 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. 

16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn 

lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

17.  Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie pomocniczy. W 

odniesieniu do promocji „7% rabatu na wybrany obiektyw Sigma przy zakupie z aparatem z 

wymienną optyką” rozstrzygające są postanowienia niniejszego regulaminu. 

 


