REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TAMRON ZWROT PIENIĘDZY do 900 zł”
1. Okres obowiązywania promocji: od 15.10.2021 do 31.12.2021 r.
2. Organizatorem promocji jest: Focus Nordic AB Bergsjödalen 48415 68 Gothenburg / Szwecja
(dalej „Organizator” lub „Administrator”)
3. Promocja dotyczy następujących modeli obiektywów Tamron z mocowaniami Sony FE (dalej jako
„Produkty”):
•
•
•
•

TAMRON 150-500MM F/5-6.7 DI III VC VXD
TAMRON 70-180MM F/2.8 DI III VXD
TAMRON 70-300MM F/4.5-6.3 DI III RXD
TAMRON 28-200MM F/2.8-5.6 DI III RXD

•

Promocja polega na sprzedaży premiowej określonych obiektywów, w której premię za zakup
Produktu stanowi prawo do żądania przekazania odpowiedniej nagrody. Nagrodą jest zwrot
kwoty 900 zł. brutto w przypadku obiektywu TAMRON 150-500MM F/5-6.7 DI III VC VXD oraz kwoty
450 zł brutto w przypadku pozostałych obiektywów (dalej również jako “Nagroda”) w postaci rabatu
udzielanego w momencie zakupu w punkcie sprzedaży biorącym udział w Akcji Promocyjnej

4. Promocja dotyczy Produktów zakupionych w okresie od 15.10.2021 do 31.12.2021 r. (dalej jako
„Okres Promocji“)
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie
zwrotu gotówki w postaci naliczenia rabatu w określonej wysokości w momencie zakupu w
punkcie sprzedaży. Zgłoszenia dokonane po innym terminie niż moment zakupu nie będą
rozpatrywane.
6. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w PLN a szczegółową wysokość zwrotu określa poniższe
zestawienie:
•
•
•
•

TAMRON 150-500MM F/5-6.7 DI III VC VXD – 900 zł.
TAMRON 70-180MM F/2.8 DI III VXD – 450 zł.
TAMRON 70-300MM F/4.5-6.3 DI III RXD – 450 zł.
TAMRON 28-200MM F/2.8-5.6 DI III RXD- 450 zł.

7. Importerem obiektywu musi być Focus Nordic AB a sam obiektyw musi zostać zakupiony u
autoryzowanych dealerów.
Lista autoryzowanych dealerów znajduje się na stronie:
https://www.focusnordic.pl/kampanie/tamron-cashback-q4-2021/

8. Promocja nie dotyczy używanych obiektywów. Produktami objętymi promocją są wyłącznie
nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanych sklepach sprzedaży
detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystrybutorów Produktów w Polsce. Zakup
Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu odnowionego („refurbished“) lub naprawionego;
zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu,
który nie został wprowadzony do obrotu w Polsce lub został nabyty za granicą (w tym przez

Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza
prawo własności intelektualnej Focus Nordic nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
9. W Promocji mogą wziąć udział zarówno pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu
Produktów w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, czyli jako konsumenci w
rozumieniu przepisów art. 22 kodeksu cywilnego, jak i przedsiębiorcy będący użytkownikami
końcowymi. Nie obejmuje przedsiębiorstw ani organizacji, które zajmują się dystrybucją i
odsprzedażą obiektywów.
10. Zwrot pieniędzy jest jednorazowy na każdy numer seryjny Produktu.
11. Szczegółowy
opis
promocji
jest
dostępny
pod
adresem:
https://www.focusnordic.pl/kampanie/tamron-cashback-q4-2021/

12. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem oraz go zaakceptował.
13. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem danych osobowych uczestników promocji jest: Focus Nordic AB Bergsjödalen
48415 68 Gothenburg / Szwecja (zwanym dalej „Administratorem” lub „Firmą”).
14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników
Promocji powinny być kierowane na adres Administratora

