
WARUNKI PROMOCJI DOTYCZĄCEJ ZWROTU GOTÓWKI  
(dalej: „Promocja gotówkowa Xerox” lub „Promocja”) 

1. Postanowienia ogólne 

ORGANIZATOR - Organizatorem promocji oraz administratorem wszelkich danych, w tym danych osobowych zebranych  

w ramach Promocji jest Xerox Limited z siedzibą w Bridge House, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS, zwany dalej  

w regulaminie Organizatorem. 

ADMINISTRATOR PROMOCJI – Organizator upoważnia i wyznacza w celu przeprowadzenia Promocji w jego imieniu na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej - Xerox Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000149371, zwana dalej 

„Administratorem”. 

AUTORYZOWANY PARTNER XEROX – podmiot posiadający niezbędną certyfikację w imieniu producenta do sprzedaży sprzętu 

Xerox dla określonej grupy produktowej, poświadczone odpowiednim certyfikatem Xerox Polska Sp. z o.o. Informację na 

temat aktualnych Partnerów Xerox, zawierającą: nazwę firmy, jej adres oraz dane kontaktowe można uzyskać kontaktując się 

z Infolinią Xerox (22) 878 78 78 lub 801 63 33 08 lub wysyłając zapytanie o taką informację na adres:  xerox@xerox.pl  

UCZESTNICY – Uczestnikami promocji są Autoryzowani Partnerzy Xerox, 

ADRESAT PROMOCJI - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka 

organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w tym spółka cywilna – 

wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

dotychczas korzystały z odpowiedniego urządzenia konkurencyjnego względem Urządzenia Promocyjnego, którego model 

został wskazany przez Organizatora (zgodnie z niniejszym Regulaminem) i rozważają jego wymianę,1 

URZĄDZENIE PROMOCYJNE- model urządzenia Xerox biorący udział w promocji wskazany przez Organizatora (zgodnie  

z niniejszym Regulaminem) oraz spełniający pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności 

dotyczące Adresata Promocji; 

Modele urządzeń Xerox biorące udział w promocji z zastrzeżeniem, iż urządzenia Xerox zakupione przez Uczestnika w ramach 

postępowania przetargowego (publicznego lub prywatnego), objęte warunkami specjalnymi lub w ramach innej promocji 

Xerox są wyłączone z niniejszej Promocji: 

 
 
 

Wszystkie zakupione Urządzenia Promocyjne muszą być oryginalnymi produktami pochodzącymi z autoryzowanej sieci 

dystrybucyjnej Xerox w Polsce (zakupu można dokonać wyłącznie w autoryzowanym punkcie sprzedaży na terytorium 

Polski), co musi być potwierdzone przez dane na fakturze. 

Wyżej wskazane okoliczności, w razie jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości, podlegają weryfikacji Xerox, która może 

zostać dokonana w inny (niż na podstawie przekazanych przez Uczestnika dokumentów) – rozsądnie uzasadniony sposób. 
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VersaLink B 400 LJ P3015 MS510 B710DN ML4510/12 270 pln

VersaLink B405 LJ M3035/M425 MX510/11 MB760DN SCX5835 500 pln
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VersaLink C405 LJ M475 CX410 MC760DN CLX6260 670 pln
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4.1. Niezbędne dane osobowe Uczestnika oraz Adresata Promocji zebrane w związku z Promocją będą przetwarzane 
i przekazywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych oraz przyjętymi przez 

2. Warunki uczestniczenia w promocji 

2.1. W Promocji może wziąć udział UCZESTNIK, który spełni łącznie następujące warunki: 

a) Zorganizuje z dołożeniem należytej staranności zawodowej własną promocję Urządzeń Promocyjnych skierowaną 
bezpośrednio do Adresatów Promocji, która będzie zgodna z warunkami niniejszego regulaminu Promocji, a której 
szczegółowe warunki określi Uczestnik w dedykowanym regulaminie takiej promocji, w tym w szczególności 
wskaże, że wszelkie otrzymane przez Adresata Promocji korzyści podlegają opodatkowaniu, odpowiedniemu 
rozliczeniu przez Uczestnika lub Adresata Promocji (w przypadku osoby fizycznej - PIT 8C), a obowiązek opłacenia 
podatku spoczywa na Adresacie Promocji, a także dopełni obowiązków dotyczących zbierania niezbędnych danych 
przez Uczestnika, przetwarzania i przekazywania danych (w tym danych osobowych) Adresatów Promocji do 
Administratora, Organizatora oraz dostawców działających na ich zlecenie w celu przeprowadzenia Promocji, w tym 
uzyskania odpowiednich zgód od Adresatów Promocji; 

b) Zakupi URZĄDZENIE PROMOCYJNE w okresie trwania promocji, tj. 08.01.18r. do dnia 31.03.18r. 
c) Zarejestruje URZĄDZENIE PROMOCYJNE za pomocą rejestracji online na stronie 

http://offers.external.xerox.com/cti-registration-po.html w terminie 30 dni od dokonania zakupu, jednak w 
żadnym przypadku nie później niż do dnia 30.04.18r. 

d) Przekaże Administratorowi do recyclingu urządzenie konkurencyjne otrzymane od Adresata Promocji w terminie 30 
dni od dokonania zakupu, jednak w żadnym przypadku nie później niż do dnia 30.04.18r. 

e) Prześle kopię/skan dowodu zakupu URZĄDZENIA PROMOCYJNEGO, to jest fakturę lub paragon (jednakże  
z ukryciem/zaczernieniem informacji dot. ceny sprzedaży Adresatowi Promocji) zawierającą wyraźnie widoczną 
nazwę sprzedawcy, datę zakupu, nazwę zakupionego produktu, a także dokument potwierdzenia odbioru od 
Adresata Promocji odpowiedniego urządzenia konkurencyjnego z przeznaczeniem do recyclingu (który zostanie 
przeprowadzony przez Administratora z upoważnienia Organizatora) - na adres Xerox Polska. Sp. z o.o. w terminie 
30 dni dni od dokonania zakupu, jednak w żadnym przypadku nie później niż do dnia 30.04.18r. 

3. Zasady Promocji 

3.1. Promocja trwa od 08.01.2018 a 31.03.2018 r. URZĄDZENIE PROMOCYJNE, zakupione w okresie trwania  
promocji, po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w punktach 1-4 Regulaminu będzie objęte Promocją. 

3.2. Uczestnicy promocji muszą potwierdzić swój udział na stronie. http://offers.external.xerox.com/cti-registration-po.html  

3.3. Rejestracja musi być dokonana zgodnie ze wskazówkami na stronie rejestracyjnej oraz kompletna, oznacza, 
to, że muszą być wypełnione wszystkie wymagane pola formularza zgłoszenia i przekazane wszystkie kopie/skany 
dokumentów. 

3.4. Uczestnicy, którzy zakupili Urządzenie Promocyjne w okresie trwania Promocji oraz dokonali rejestracji nie  
później niż 30 dni po dokonaniu zakupu, zobowiązani są przesłać kopię/skan dowodu zakupu oraz zdania urządzenia 
konkurencyjnego na adres e-mail xerox@xerox.pl w terminie 30 dni od dokonania zakupu, jednak w żadnym przypadku 
nie później niż do dnia 30.04.2018 r. w celu skorzystania z Promocji. 

3.5. Przystępując do Promocji osoba działająca w imieniu Uczestnika oświadcza, że posiada prawo do jego  
reprezentowania Uczestnika, w którego imieniu występuje. 

3.6. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnika przez Administratora zostanie do niego wysłana wiadomość e-mail  
ze stosownym potwierdzeniem. 

3.7. W przypadku terminowego spełnienia wszystkich warunków Regulaminu (pkt. 1-3) Uczestnik uzyskuje prawo  

do zwrotu gotówki w wysokości od 250 zł – do 500 zł brutto, zgodnie z tabelą określoną w pkt. 1 Regulaminu dot. 

Urządzeń Promocyjnych. 
3.8. Wypłata zostanie dokonana przez Administratora do Uczestnika w formie przelewu bankowego  

w terminie 30 dni od daty pozytywnego zweryfikowania zgłoszenia Uczestnika oraz otrzymania faktury  
za doprowadzenie do wymiany urządzenia konkurencji na urządzenie Xerox według zasad niniejszego regulaminu. 

3.9. W przypadku zwrotu Urządzenia Promocyjnego przez Uczestnika do sprzedawcy (z wyjątkiem zwrotów  
gwarancyjnych, wynikających z wady produktu) prawo do skorzystania z Promocji przepada. 

3.10. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu, skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Promocji. 

4. Dane osobowe 

http://offers.external.xerox.com/cti-registration-po.html
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Organizatora i Administratora zasadami ochrony prywatności. Uczestnik oraz Adresat Promocji może w każdej chwili 

zwrócić się do Organizatora z prośbą o zmianę, aktualizację, objaśnienie lub usunięcie danych osobowych, wysyłając 

pismo lub e-mail na adres korespondencyjny Organizatora. 

4.2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora lub Organizatora do informowania  

o produktach, usługach i wydarzeniach lub o innych elementach oferty Administratora lub Organizatora, które mogą 

interesować Uczestnika lub Adresata Promocji, o ile Uczestnik lub Adresat Promocji udzielił zgody na takie 

wykorzystanie jego danych osobowych w trakcie rejestracji na stronie internetowej Administratora. Każdy 

otrzymany przez Uczestnika lub Adresata Promocji drogą elektroniczną komunikat dotyczący Promocji będzie 

umożliwiać Uczestnikowi lub Adresatowi Promocji rezygnację z dalszego otrzymywania ofert promocyjnych.  

5. Postanowienia końcowe 

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia. Organizator odrzuci zgłoszenia  
otrzymane po upływie ostatecznego terminu oraz zgłoszenia uznane za niekompletne, nieczytelne lub fałszywe. 

5.2. Organizator oraz Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane  
podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

5.3. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. 
5.4. Przez rejestrację urządzenia Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na warunki regulaminu  

Promocji. 
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia albo zmiany wspomnianych w przypadku zaistnienia  

okoliczności od niego niezależnych i z poszanowaniem praw nabytych Uczestników oraz Adresatów Promocji. 
5.6. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniego regulaminu  

bezpośrednio dla Adresatów Promocji z dołożeniem należytej staranności zawodowej i poszanowaniem aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

5.7. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub przebiegu promocji, osoby zainteresowane  
mogą kontaktować się z Organizatorem pod numerem 0 801 081 081, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: xerox@xerox.pl  

5.8. Wszelkie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mail xerox@xerox.pl do 
Organizatora, rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator jest 
uprawniony do weryfikacji przedmiotu reklamacji z udziałem uprawnionego przełożonego Uczestnika. Ostateczna 
decyzja o uznaniu lub też nie uznaniu reklamacji należy do Organizatora i zostanie przekazana zgłaszającemu 
reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej z uzasadnieniem decyzji. 

5.9. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora przy ulicy Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa  
oraz na stronie internetowej promocji: http://offers.external.xerox.com/cti-registration-po.html  

5.10. Promocje i konkursy nie łączą się. 
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