Termeni şi Condiţii - Promoţie Cash Back Imprimante cu sistem integrat de recipiente de
cerneală - Romania
Promoţie
1. Cumpăraţi o imprimantă Epson L120, L110, L210, L300, L355, L550, L800, L1300, L1800
(“produs Epson”) în perioada 1 octombrie – 31 decembrie (ora 00:00) şi cereţi să vă fie
returnată suma corespunzătoare modelului achiziţionat:

Produsul eligibil
L120
L110
L210
L300
L355
L550
L800
L1300
L1800

Suma returnată
45RON*
45RON*
45RON*
45RON*
65RON*
90RON*
90RON*
180RON*
220RON*

*Suma returnată include TVA
Procedură
2. Pentru a revendica suma respectivă, accesaţi pagina www.epson.ro/itspromo, completaţi
formularul şi înregistraţi-l împreună cu factura (bonul) care atestă achiziţia.
3. Veţi primi suma revendicată în termen de 30 zile de la înregistrarea cererii dvs. Puteţi face
numai o cerere pentru un produs cumpărat şi nu puteţi avea acces la promoţie dacă produsul
achiziţionat de dvs. se află deja într-o altă promoţie.
4. Vor fi acceptate numai cererile care conţin toate datele solicitate, primite în termen de 30 zile
de la data achiziţiei. Dovada achiziţiei (factură, bon) trebuie să aibă clar reprezentate
următoarele detalii: data achiziţiei, numele produsului Epson cumpărat şi preţul de achiziţie.
5. Suma corespunzătoare va fi achitată prin transfer bancar în termen de 30 zile de la validarea
cererii dvs. Organizatorul promoţiei poate face transferul banilor numai către un cont bancar
din ţara în care a avut loc achiziţia. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru
costurile pe care le veţi suporta în legătură cu realizarea acestui transfer bancar.
6. În cazul în care returnaţi produsul pentru oricare motiv nu veţi putea beneficia de suma
revendicată şi va trebui să returnaţi sumele primite în urma solicitărilor de rambursare.
7. Această promoţie se adresează numai persoanelor sau firmelor cu rezidenţă în România şi
de vârstă mai mare de 18 ani şi este limitată la maxim două cereri/client. Reseller-ii sau
retailer-ii nu pot solicita returnarea banilor în numele dvs, al clienţilor.
Utilizarea informaţiilor ce au caracter personal
8. Datele personale înregistrate pe parcursul acestei promoţii vor fi procesate în conformitate cu
legile şi regulile de protecţie a datelor şi cu politica de confidenţialitate a organizatorului.
Puteţi solicita oricând organizatorului să modifice, să actualizeze, să clarifice sau să retragă
aceste
date
personale,
scriind
pe
adresa
acestuia.
9. Utilizarea datelor personale poate duce la recepţionarea de informaţii despre produse, servicii,
evenimente sau alte informaţii oferite de organizator, numai în cazul în care v-aţi dat acordul
în momentul înregistrării pe pagina web a organizatorului. De fiecare dată când veţi primi
informaţii ce au caracter promoţional, veţi avea ocazia să vă dezabonaţi selectând căsuţa de
dezabonare.
10. Alegerea de a retrage datele personale va rezulta în retragerea din această promoţie.

Alte condiţii
11. Organizatorul nu va fi responsabil de solicitările pierdute, întârziate, ilizibile, fraudulente sau
de solicitările ce nu au fost recepţionate până la data terminării promoţiei.
12. Aceşti termeni şi condiţii se află sub incidenţa legilor ţării din care aţi achiziţionat produsul
Epson şi se află în jurisdicţia judecătoriilor competente ale ţării respective.
13. Prin participarea la această promoţie, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi acceptat termenii şi
condiţiile organizatorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula sau de a schimba aceşti
termeni şi condiţii fără înştiinţare prealabilă în eventualitatea unor circumstanţe ce nu pot fi
controlate.
14. Organizatorul promoţiei este Epson Europe B.V., cu sediul la Amsterdam, Olanda. Pentru
corespondenţă vă rugăm să utilizaţi urmatoarea adresă: Epson European Marketing
Department ETD Ink Tank System Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel
Hempstead, Herts HP3 9TD, United Kingdom.

