
 Najczęściej zadawane pytania – FAQs 
 
 
P. Jak mogę wziąć udział w promocji? 
O. Zakup produkt objęty promocją w okresie obowiązywania promocji, a następnie złóż 
wniosek online na stronie xritecashback.com w okresie do 45 dni od zakupu.  
 
P. Ile razy mogę wziąć udział w promocji? 
O. Zwrot gotówki możesz otrzymać 25 razy, pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z 
zasadami promocji. 
 
P. Kupiłem produkt, którego nie ma na liście „produktów objętych promocją” 
(Qualifying Products), czy mogę w takiej sytuacji wziąć udział w promocji? 
O. Niestety tylko produkty z listy biorą udział w promocji. 
 
P. Jakie informacje muszę zgromadzić, aby w szybki sposób wypełnić formularz? 
O. Do poprawnego wypełnienia formularza będziesz potrzebował następujących informacji: 
 

ñ Skan dowodu zakupu (paragon / faktura) produktu kwalifikującego do otrzymania 
zwrotu  

ñ Numer seryjny zakupionego produktu kwalifikującego do otrzymania zwrotu 
ñ Nazwa i adres sklepu, gdzie dokonałeś zakupu 

 
 
P. Jak przygotować mój dowód zakupu do zgłoszenia z wnioskiem? 
Jeśli masz skaner, zeskanuj dowód zakupu, zapisz na komputerze i prześlij do nas.  
Jeśli nie masz skanera, wykonaj zdjęcie za pomocą telefonu komórkowego, aparatu 
cyfrowego lub tabletu.  
 
Podczas skanowania lub robienia zdjęć upewnij się, że wszystkie wymagane dane są 
wyraźnie widoczne. Nieczytelny dowód zakupu może spowodować dyskwalifikacje Twojego 
wniosku. 
 

Przesłane dokumenty muszą być dostarczone w formacie PDF lub  JPEG. Maksymalny 
dopuszczalny rozmiar każdego dokumentu wynosi 2MB. 
 

W razie potrzeby można przesłać kilka dokumentów, wystarczy wybrać pliki, po jednym na 
raz, a następnie kliknąć przesyłanie podczas procesu aplikacji. 
 
P. Dlaczego data mojego zakupu nie jest widoczna w aplikacji? 
O. Prawdopodobnie dlatego że: 

• Skończył się okres w którym możesz aplikować o zwrot 
• Data Twojego zakupu znajduje się poza okresem promocyjnym 
• Jest zbyt wcześnie, aby ubiegać się o zwrot zapłaty w tej promocji 

 
Prosimy zapoznać się z dowodem zakupu, warunkami promocji, okresem jej obowiązywania 
oraz szczegółowymi ustaleniami. 
 
 



P. Jak przesłać potwierdzenie zakupu? 
Przygotuj dokumenty do wysłania, a następnie wykonaj następujące kroki podczas procesu 
aplikacji: 
 

Aby wysłać dokument (y) wybierz opcję "Choose File" (Wybierz plik), a następnie zlokalizuj 
plik, który chcesz przesłać i kliknij "Open"(Otwórz). Nazwa wybranego dokumentu zostanie 
wyświetlona na stronie internetowej, sprawdź czy jest poprawna i wybierz "Upload"(Prześlij). 
 

Jeśli chcesz dodać więcej dokumentów, powtórz ten proces. Dokumenty zostaną wyświetlone 
po ich dodaniu. Jeśli został wybrany zły dokument usunąć je za pomocą przycisku kasowania 
(oznaczony ikoną kosza). Gdy wszystkie dokumenty zostaną wgrane wybierz przycisk 
”Next”(Dalej). 
 
 
P. Jakie dane muszę dostarczyć podczas aplikowania o zwrot części zapłaty? 

• IBAN 
• BIC / Swift Code 
• Imię i nazwisko właściciela konta  

P. Wysłałem właśnie aplikację, co dalej? 
Twoja aplikacja zostanie sprawdzona przez jednego z naszych pracowników, a jej status 
zostanie do Ciebie wysłany e-mailem. Będziemy informować Cię na bieżąco o statusie 
Twojej aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, można również sprawdzić status 
samodzielnie korzystając z funkcji ”Track my claim” (Śledzenie aplikacji), którą znajdziesz 
na stronie xritecashback.com 
 
P. Wysłałem aplikację, ale nie dostałem żadnego potwierdzenia. Co dalej? 
Sprawdź proszę adres e-mail, jaki podałeś podczas aplikacji. Upewnij się, że folder 
wiadomości-śmieci lub spamu nie zawiera wiadomości. Alternatywnie, możesz użyć ”Track 
my claim” (Śledzenie aplikacji). 
 
P. Dostałem wiadomość e-mail ”Missing document”, co on oznacza i co muszę zrobić? 
O. 
 
Prosimy odnieść się do treści e-mail, jaką wysłaliśmy do Ciebie, może się okazać, że dane 
przesyłane, jako dowód zakupu nie były wystarczające, aby przetworzyć aplikację. 
 

Najczęstsze powody dla ”Missing document”: 
 

• Dowód zakupu nie jest czytelny 
• Dowód zakupu nie zawierał ceny, produktów lub danych punktu sprzedaży 
• Otrzymaliśmy dokument, który nie jest dowodem zakupu 
• Potwierdzenie zakupu nie zawiera zakupionych produktów, w tym przypadku 

możemy prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, aby przetworzyć Twoją 
aplikację 

• Numer seryjny wprowadzony w zgłoszeniu jest nieprawidłowy 
• Dane konta bankowego nie odpowiadają danym osoby zgłaszającej wniosek 

 



P. Jak długo muszę czekać na zwrot gotówki? 
O. Zazwyczaj płatności dokonywane są zwykle w ciągu 56 dni od daty zatwierdzenia 
wniosku. Sprawdź dokładnie warunki promocji w której bierzesz udział. 
 
P. Dlaczego nie otrzymałem zwrotu części zapłaty? 
Jeżeli otrzymałeś e-mail w celu potwierdzenia zgody nagrodę, należy sprawdzić następujące 
elementy: 
 

• Zapoznaj się z warunkami promocji 
• Sprawdź konto bankowe, szukając kwotę zwrotu, na którą czekasz 
• Jeśli nadal nie jesteś w stanie zlokalizować płatności skontaktuj się z nami 

 
P. Gdzie znajdę numer seryjny swojego kalibratora? 
O. Aby uzyskać wsparcie techniczne dla posiadanych urządzeń X-Rite odwiedź stronę: 
http://support.xritephoto.eu/pl/znajdz-numer-seryjny/ 
 


