
REGULAMIN PROMOCJI „film instax za 1 zł” 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Promocji „film instax za 1 zł” 
(dalej: „Promocji”). 

2. Organizatorem Promocji jest FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o. o.) Oddział w Polsce z siedzibą 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347504, 
posiadająca NIP 1070015361, REGON 142214461 (dalej: „Organizator”). 

3. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski i skierowana jest wyłącznie do osób 
pełnoletnich, posiadających pełną zdolnośd do czynności prawnych, będących 
konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1145). 

4. W promocji nie mogą uczestniczyd osoby będące pracownikami Organizatora, a także 
członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeostwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 
ZASADY PROMOCJI 

 1. Promocja trwa od 19.07.2019 r. godz. 09:00 do 31.08.2019 r. godz. 23:59 lub do 
wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

 2. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i internetowych wymienionych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: „Sklepy”). 

 3. Promocja polega na możliwości nabycia 1 sztuki filmu instax za cenę 1 zł brutto przy zakupie 
aparatu lub drukarki instax w Sklepie. Promocją objęte są wszystkie modele aparatów instax 
oraz wszystkie modele drukarek instax share. Dostępnośd poszczególnych modeli aparatów i 
drukarek uzależniona jest od stanu magazynowego poszczególnych Sklepów, za co 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 4. Zakup filmu instax w ramach Promocji odbywa się dobrowolnie, równocześnie z zakupem 
aparatu lub drukarki. Aby skorzystad z Promocji należy w kasie Sklepu lub w elektronicznym 
koszyku Sklepu dobrad 1 sztukę filmu instax zgodnego z modelem nabywanego aparatu lub 
drukarki. Dostępnośd poszczególnych typów filmów uzależniona jest od stanu 
magazynowego poszczególnych Sklepów, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 5. Promocją objęte są także oferowane przez Sklepy zestawy zawierające aparat lub drukarkę 
instax (np. aparat instax + film + akcesoria). 

 6. Promocję można łączyd z ewentualnymi innymi akcjami promocyjnymi oferowanymi przez 
dany Sklep. 

 7. Z Promocji można skorzystad dowolną ilośd razy, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

§ 3 
ZASADY ZWROTU 

1. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu aparatu lub drukarki objętych Promocją, 
zwrotowi podlega także film instax nabyty za 1 zł wraz ze zwracanym produktem. 



2. W przypadku nie zwrócenia filmu instax za 1 zł, Sklep wystawi do faktury zakupu korektę 
opiewająca na różnicę pomiędzy ceną regularną filmu obowiązującą w chwili dokonania 
zakupu, a ceną 1 zł uiszczoną w ramach Promocji. 

 
§ 4 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 
1. W przypadku skorzystania przez klienta z Promocji, postanowienia regulaminów Sklepów 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostają nimi odpowiednio zastąpione. 
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uniemożliwiające uczestnictwo 

w Promocji awarie lub inne problemy w działaniu sprzętu, infrastruktury technicznej, 
oprogramowania, serwerów czy stron internetowych, na których działanie Organizator nie 
ma wpływu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne produktów 
nabywanych w ramach Promocji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Promocji w dowolnym momencie oraz 
do zmiany treści Regulaminu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności. Zmiany Regulaminu 
zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.instax.pl. 

5. Regulamin Promocji dostępny jest w Sklepach stacjonarnych i internetowych oraz na stronie 
internetowej:  www.instax.pl. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.07.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


