Regulamin promocji — darmowe prezentery do projektorów Epson z serii 1700
Kupując projektor Epson EB-1750, Epson EB-1760W, Epson EB-1770W lub Epson EB1775W w terminie 01.09.2011 - 30.11.2011 otrzymasz w prezencie bezprzewodowy
prezenter Logitech R400.
W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające na terenie Polski,
które ukończyły 18 lat. W promocji nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio w nią
zaangażowane.
Sprzedawcy i sklepy detaliczne nie mogą ubiegać się o odbiór przedmiotu promocji w imieniu
klienta.
Aby odebrać prezent, należy wejść na stronę www.epson.pl/eb1700promo. Następnie
należy wypełnić zgłoszenie i przesłać je razem z numerem seryjnym i kopią oryginalnej
faktury. Akceptowane będą jedynie w pełni wypełnione zgłoszenia przesłane w terminie
trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Faktura musi posiadać czytelne nazwisko sprzedawcy,
datę zakupu, nazwę zakupionego produktu firmy EPSON oraz cenę.
Promocji nie można łączyć z innymi ofertami.
Po zatwierdzeniu zgłoszenia prezenter zostanie przesłany w terminie 30 dni.
Promocja obejmuje zakupy dokonane w Polsce i daje prawo do maksymalnie jednego
darmowego prezentu na produkt (pojedynczy numer seryjny) w trakcie jej trwania.
W przypadku zwrotu produktu do sprzedawcy lub sklepu detalicznego klient nie będzie
uprawniony do ubiegania się o darmowy prezent.
Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które mogą wydarzyć się
podczas używania prezentera.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione i opóźnione zgłoszenia oraz zgłoszenia, które
nie dotrą do nas przed dniem zakończenia promocji. Obowiązkiem Uczestnika jest
dostarczenie prawidłowych danych potrzebnych do rozpatrzenia zgłoszenia.
W przypadku trudności w uzyskaniu oferowanego prezentera, będących poza kontrolą firmy
Epson, a w szczególności w przypadku braków magazynowych, firma Epson zastrzega sobie
prawo do zamiany darmowego prezentu (w całości lub w części) na inny darmowy prezent
o zbliżonej wartości.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów i jest ważna z zastrzeżeniem dostępności
produktów.
Organizatorem promocji jest: EPSON Europe B.V., European Marketing Department,
Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK HP3 9TD.
Niniejsze warunki promocji podlegają przepisom prawa kraju, w którym został zakupiony
produkt.

