
Warunki ogólne – Zwrot części zapłaty od X-Rite 
 
Organizatorem promocji jest firma X-Rite Europe GmbH.  
Firma Opia Limited obsługuję promocję z upoważnienia X-Rite.  
 
Poprzez udział w promocji, użytkownik zgadza się na następujące warunki: 
 

1. Promocja obowiązuje dla wybranych produktów zakupionych w okresie 
promocyjnym. Kliknij tutaj, aby uzyskać listę produktów uprawnionych do zwrotu 
gotówki. 

2. Promocja obowiązuje dla mieszkańców następujących krajów:  
 
Albania 
Andora 
Austria 
Belgii 
Bośnia i Hercegowina 
Bułgaria 
Chorwacja 
Czechy 
Dania 
Estonia 
Finlandia 
Francja 
Niemcy 
Grecji 
Węgry 
Islandia 
Włochy 
Łotwa 
Liechtenstein 
Litwa 
Luxemburg 
Macedonia 
Malta 
Mołdawia 
Monaco 
Montenegro 
Holandia 
Norwegia 
Polska 
Portugalia 
Irlandia 
Rumunia 
San Marino 
Serbia 
Słowacja 
Słowenia 
Hiszpania 



Szwecja 
Szwajcaria 
Wielka Brytania 
Watykan 
 
 
3. Zgłoszenie udziału w promocji odbywa się przez stronę internetową (https://xritecashback.com) 
wyłącznie w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub niemieckim. Oferta 
nie obowiązuje dla pracowników, przedstawicieli, dystrybutorów i sprzedawców X-Rite, 
handlowców uczestniczących lub kogokolwiek związanego ze sprzedażą produktów X-Rite. 
4. Aplikacje o zwrot części zapłaty mogą zostać złożone wyłącznie przez klientów 
końcowych. Sprzedawcy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Klienci 
mogą zwrócić się po zwrot gotówki wyłącznie do X-Rite, sprzedawcy produktów X-Rite 
nie są odpowiedzialni za zwrot gotówki, ani za przetwarzanie i weryfikacje wniosków o 
zwrot części zapłaty.  
5. Promocja obowiązuje w odniesieniu do określonych produktów kwalifikujących, które 
zostały nabyte od autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy X-Rite w okresie trwania 
promocji. Promocja jest ważna tylko dla klientów końcowych oraz pierwszych nabywców 
towarów; roszczenia zakupionych produktów, które zostaną odsprzedane lub wynajmowane 
osobom trzecim, nie kwalifikują się do tej promocji. 
6. Klient może zgłosić maksymalnie 25 wniosków o zwrot części zapłaty w czasie trwania 
promocji. 
7. Wszystkie instrukcje stanowią część warunków promocji. Zwrot części zapłaty będzie 
wypłacony jedynie po spełnieniu przez uczestnika wszystkich warunków. Wypełniając 
aplikację uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na warunki promocji. Zwrot produktu X-Rite 
do sprzedawcy po zgłoszeniu udziału w promocji dyskwalifikuje użytkownika z otrzymania 
zwrotu części zapłaty. W przypadku produktu wadliwego lub podlegającego wymianie 
podczas przetwarzania zgłoszenia promocyjnego oryginalne zgłoszenie zostanie anulowane i 
konieczne będzie ponowne jego złożenie. Jeżeli którykolwiek produkt zostanie zwrócony do 
sprzedawcy po zwrocie zapłaty X-Rite zastrzega sobie prawo do odzyskania zwrotu zapłaty 
od uczestnika. Klienci z Unii Europejskiej nie posiadający konta bankowego w walutach 
EURO lub GBP otrzymają kwotę PLN odpowiadającą przeliczeniu wartości z EURO lub 
GBP. W przypadkach takich mogą pojawić się opłaty banku przyjmującego zwrot, a wartość 
kwoty zależna jest od kursu wymiany walut obowiązującego w banku i tabeli opłat i prowizji. 
8. Zwrot części zapłaty nie może być udzielony na rzecz uczestnika, który: 

• nie nabył uprawnionych produktów X-Rite w okresie promocyjnym i / lub nie 
wypełnił wniosku i / lub 

• nie dostarczył dowodu zakupu i / lub wymaganego potwierdzenia posiadania 
produktu, jaki określono w formularzu zgłoszenia udziału i / lub  

• nie złożył roszczenia poprzez stronę internetową (https://xritecashback.com), lub / i 
• na adres podany w formularzu zgłoszenia roszczenia w terminie 45 dni od daty 

zakupu i / lub 
• nie wywiązał się z dowolnego z warunków przedstawionych na stronie 

https://xritecashback.com 
9. X-Rite zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszenia niekompletnego, zmienianego 
lub nieczytelnego. X-Rite nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały 
zagubione lub nie zostały dostarczone oraz dostarczone za późno, są uszkodzone, 
nieprawidłowe, opóźnione lub niewystarczające. Data lub potwierdzenie nadania nie będzie 



uznawane jako otrzymanie zgłoszenia lub data doręczenia. 
10. X-Rite nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, sprzętu, 
oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub inne awarie lub szkody jakiegokolwiek 
rodzaju do tego stopnia, że uniemożliwiają uczestnikowi lub w inny sposób utrudniają  udział 
w promocji. Dowód przesłania zgłoszenia nie zostanie zaakceptowany jako potwierdzenie 
udziału.  
11. X-Rite zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków w celu weryfikacji, że 
warunki promocji zostały spełnione i może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji 
oraz dokumentów towarzyszących. 
12. Wszystkie dokumenty złożone w związku z promocją stają się własnością X-Rite i nie 
będą zwracane. Składanie fałszywych, nieprawidłowych dokumentów, mylących lub 
oszustwo może skutkować dyskwalifikacją z tej i przyszłych promocji X-Rite i może być 
traktowane jako próba wyłudzenia.  
13. Decyzja X-Rite w odniesieniu do każdego i wszystkich aspektów promocji będzie 
ostateczna i wiążąca. 
14. X-Rite zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków tej oferty bez 
uprzedzenia. 
15. Uczestnicy dostarczający niekompletny formularz wniosku zostaną powiadomieni za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i będą mieli możliwość dostarczenia wymaganych 
elementów w ciągu siedmiu dni. Jeśli uczestnik nadal nie spełni warunków, wniosek o zwrot 
części zapłaty zostanie odrzucony. 
16. Adres korespondencyjny dotyczący promocji – X-Rite Cashback, PO Box 487, 
GATESHEAD, United Kingdom, NE8 9BQ. Adres służy do wysyłania wniosków i 
korespondencji związanej z promocją. 
 

Procedura zgłoszenia udziału w promocji 
17. Aby skorzystać z promocji należy odwiedzić stronę www.xritecashback.com i 
poprawnie wypełnić formularz. Uczestnik promocji wraz z formularzem powinien przesłać 
skan dowodu zakupu (faktury lub rachunku) produktu kwalifikującego wraz z numerem 
seryjnym przyrządu. Jeśli kwalifikujący produkt to zestaw, dowód zakupu powienien 
potwierdzać nabycie tego właśnie zestawu. 
18. Pełny i prawidłowo wypełniony formularz zwrotu części zapłaty musi zostać dostarczony 
do organizatora promocji w ciągu 45 dni od daty zakupu. 
19. Po otrzymaniu formularza, do uczestnika promocji zostanie wysłane potwierdzenie 
przyjęcia formularza, które zostanie wysłane z adresu email: help@xritecashback.com (bez 
względu na decyzję o zwrocie części płatności). Jeśli w ciągu siedmiu od wysłania formularza 
zwrotu części zapłaty uczestnik promocji nie otrzyma powyższego potwierdzenia, powinien 
niezwłocznie skontaktować się z organizatorem promocji. 
20. Klientom końcowym, którzy zakupili produkt jako firma, zwrot części zapłaty nastąpi 
bezpośrednio na konto firmowe zgodne z wszystkimi danymi widniejącymi na dowodzie 
zakupu. Klientom indywidualnym zwrot części zapłaty przysługuje wówczas, gdy imię i 
nazwisko widniejące na dowodzie zakupu zgodne jest z danymi zawartymi w formularzu 
zwrotu części zapłaty. 
21. Zwrot części zapłaty wykonywany jest zazwyczaj w ciągu 56 dni od otrzymania i 
zatwierdzenia formularza. 



22. W przypadku pytań dotyczących przebiegu zwrotu części zapłaty prosimy o kontakt 
email: help@xritecashback.com  
 
Adres organizatora promocji:  
X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70,CH-8105 Regensdorf, Switzerland – prosimy nie 
przesyłać podań oraz korespondencji reklamowych na powyższy adres, ponieważ nie 
uzyskają Państwo odpowiedzi. 
 
 
 
 

Produkty biorące udział w promocji 
 
Oferta dotyczy tylko produktów objętych promocją i tylko w okresie trwania promocji, 
szczegóły na stronie https://xritecashback.com/en/qualifying-products  
 
W przypadku klientów z Unii Europejskiej nie posiadających konta bankowego w walutach 
EURO lub GBP bank może pobrać opłatę manipulacyjną przyjmując zwrot. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Regulamin promocji” oraz w Twoim banku. 
 
 
 
 

Kontakt 
 
Pomoc w języku polskim przy zgłoszeniu swojego udziału w promocji można uzyskać w dni 
robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 22 307 18 26 lub pisząc 
na adres e-mail:  help@xritecashback.com 
 


