
Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite – Poradnik 
 
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia 
zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w promocji produkty  
X-Rite. Przed przesłaniem zgłoszenia sugerujemy dokładne zapoznanie się z dokumentami 
„Regulamin Promocji – Zwrot części zapłaty od X-Rite“, „Najczęściej Zadawane Pytania 
FAQ“ oraz przygotowanie skanu/zdjęcia dowodu zakupu, zdjęcia etykiety z opakowania z nr 
seryjnym i przygotowanie numeru seryjnego zakupionego urządzenia. 
 

ZAMÓW 
 
Zamów urządzenia X-Rite biorące udział w promocji. Zapoznaj się z listą „Produkty 
promocyjne”, znajdującą się pod hasłem ”Qualifying Products” na stronie 
xritecashback.com, aby poznać, które produkty biorą udział w promocji. 
 

WYPEŁNIJ FORMULARZ I PRZEŚLIJ APLIKACJĘ 
 
Nie później niż, w ciągu 45 dni od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny 
on-line. Przygotuj skan dowodu zakupu oraz numer seryjny zakupionego urządzenia lub 
urządzeń X-Rite i dołącz je do formularza. 
 

OTRZYMAJ ZWROT CZĘŚCI ZAPŁATY 
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwrot części zapłaty otrzymasz w ciągu 56 dni na 
wskazane przez Ciebie konto bankowe. 
 
 
 
Aby rozpocząć proces zgłoszenia, kliknij na przycisk ”Claim Now” (Aplikuj teraz) na stronie 
https://xritecashback.com 
 
 
 

Początek 
(Get Started) 

 
 
Proszę zaznaczyć wszystkie pola poniżej, aby potwierdzić zapoznanie się z całym 
procesem zwrotu gotówki. 
Please tick each box to confirm you have read and understand the process required to 
process your claim.  
 

1. You have purchased a qualifying product as detailed on the qualifying products 
section of this site during the dates of the promotion.  
Zakupiłem produkt do promocji jak podano w sekcji produktów kwalifikujących się w 
tym miejscu w czasie trwania promocji. 
 
 



2. Ensure we receive your cashback application no later than 45 days after date of 
purchase.  
W ciągu 45 dni od daty zakupu wypełnij i prześlij do nas formularz zgłoszeniowy. 

 
3. You are able to upload a copy of your qualifying purchase invoice or receipt 

showing your qualifying purchase, along with the serial numbers of your products. 
Jestem w stanie przesłać kopię faktury lub paragonu dotyczącego zakupu produktów 
objętych promocją wraz z numerami seryjnymi tychże produktów. 

 
4. The cashback will be paid within 56 days from our receipt of your validated 

claim.  
Zwrot części kosztów zakupu otrzymasz w ciągu 56 dni od momentu otrzymania 
przez nas poprawnie wypełnionego formularza.  
 

5. You agree to the Terms & Conditions of this promotion.  
Akceptujesz warunki promocji.  

 
 
Next  
Dalej 
 
 

 
Faktura / Paragon 

(Invoice) 
 

Please enter your purchase details below: 
Podaj dane dotyczące zakupu poniżej (gwiazdka oznacza pola wymagane): 

 
Date of purchase * 
Data zakupu * 
 
Invoice Number *  
Numer faktury * 
 
Enter Reseller *  
Nazwa i miejsce zakupu * 
 

 
 

Produkty 
(Qualifying Products) 

 
Please enter the details of your new qualifying purchase below: 
Prosimy wprowadzić poniżej szczegóły dotyczące zakupu kwalifikacyjnego: 
 



Quantity *  
Ilość *  
 
How many products have you purchased? 
Ile sztuk produktu/ów zostało zakupione? 

 
Update 
Zatwierdź 
 
Purchase Details 
Szczegóły zakupu 
 
Purchased Product  
Zakupiony produkt/y 
 
Please select the qualifying product you have purchased*.  
Prosimy wskazać z listy zakupione produkty kwalifikowane*. 
 
Quantity 
Ilość 
  
How many of these products have you purchased?  
Ile sztuk tych produktów zostało zakupione? 
 
Unit Price  
Cena za sztukę 
 
How much did you pay for each of these units?  
Cena za sztukę? 
 
*you will have the option to select further products once you have completed the 
quantity and price.  
* Po wprowadzeniu ilości i ceny będziesz miał/a możliwość dodania następnych produktów. 
 
Add 
Dodaj 
 
Reward 
Kwota zwrotu 
 
Next 
Dalej 
 

 
 



 
Numery seryjne zakupionych produktów 

(Serial Number(s) of your new purchase(s)) 
 

Please enter the details of your new qualifying purchase below: 
Prosimy podać poniżej szczegóły zakupionych produktów kwalifikowanych*. 
 

The serial number can be found on the base or on the back of your new product. In 
some cases the serial number may be listed on your purchase invoice. 
Numer seryjny można znaleźć na opakowaniu, spodzie lub plecach produktu. W niektórych 
przypadkach numer seryjny może znajdować się również na fakturze zakupu. 

Wprowadź numer/y seryjne i kliknij”Next” (Dalej) 
 
 
 

 
 

Przesyłanie 1: Dowód zakupu Faktura / Paragon 
(Upload 1: Purchase Invoice/Receipt) 

 
 
Invoice/Receipt 
Faktura / Paragon 
 
Please upload a copy of your Invoice or Receipt for your new qualifying purchase. 
Prześlij kopię faktury / paragonu dotyczącego zakupionych produktów kwalifikowanych 
 
It should clearly show 
Dokument powinien zawierać czytelny 
 

Invoice/Receipt numer 
Numer faktury / paragonu 

 
     Date of purchase* 

Data zakupu* 
 

     Retailer or Reseller company name / logo 
     Nazwę i dane sprzedawcy  

 
Qualifying Product(s) and price paid 

 Produkty kwalifikowane wraz z ceną 
 
Uploaded documents must be a PDF document or JPEG image and maximum size of 
each document is 2Mb. 



Przesłane pliki muszą mieć format PDF lub JPEG, a maksymalny rozmiar każdego pliku 
mniej niż 2MB. 
 
 
Please click here if you need help preparing your documents for upload 
Kliknij tutaj, jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowywaniu dokumentów do przesłania. 
 
*Date of purchase may be located at the top or the bottom of the receipt, please ensure 
this is visible. 
* Data zakupu może znajdować się przy krawędzi górnej lub dolnej dokumentu, należy 
upewnić się, że jest widoczna. 
 
Select Image* 
Wskaż plik* 
 
 
 

 
 

Przesyłanie 2: Zdjęcie produktu 
(Upload 2: Product Image) 

 
 
 
Product Image 
Zdjęcie produktu 
 
Upload a picture of the label on your new device packaging 
Dodaj zdjęcia etykiety z opakowania nowo zakupionego urządzenia 

It should clearly show 
Zdjęcie powinno zawierać czytelne 

1. Manufacturer and Model (Producent i model) 
2. Serial Number (Numer seryjny) 

Uploaded documents must be a PDF document or JPEG image and maximum size of 
each document is 2Mb. 
Przesłane pliki muszą mieć format PDF lub JPEG, a maksymalny rozmiar każdego pliku 
mniej niż 2MB. 

Please click here if you need help preparing your documents for upload 
Kliknij tutaj, jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowywaniu dokumentów do przesłania. 
 
 



Select Image* 
Wskaż plik* 
 
Upload 
Prześlij 
 
Upload supporting documentation 
Przesyłanie dodatkowej dokumentacji 
 
If you need to upload any further documentation to help supplement the documents 
already uploaded, please do so below. 
Jeśli chciałbyś przesyłać nam dodatkowe dokumenty, które pomogą uzupełnić dokumenty już 
przesłane, można tego dokonać poniżej. 
 
Document Type* 
Rodzaj dokumentu* 
 
Select Image* 
Wskaż plik* 

Otherwise, click Next to proceed. 
W przeciwnym razie kliknij przycisk ”Next” (Dalej), aby kontynuować. 

 

 
 

 
 

Dane kupującego 
(Personal Details) 

 
 
Wypełnij puste pola poniżej, komórki oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
Po wypełnieniu kliknij Next, aby kontynuować. 
 
Title  
Tytuł 
 
 Mr Pan 
 Mrs. Pani (dotyczy mężatek, wdów i rozwódek) 
 Miss Panna 
 Ms Panna (dotyczy osób pełnoletnich) 
 
First Name  
Imię 



 
Last Name  
Nazwisko 
 
Customer Type 
Typ klienta 
  
Company* 
Firma 
 
Position  
Stanowisko 
 
Landline Number* 
Główny numer telefonu* 
 
Mobile Number 
Telefon komórkowy 
 
Email* 
Adres e-mail 
 
Confirm Email  
Potwierdź adres e-mail 
 
Address (line 1)* 
Pierwsza linijka adresu* 
 
Address (line 2)  
Druga linijka adresu 
 
Town/City  
Miejscowość / Miasto 
 
Postcode* 
Kod pocztowy* 
 
*Mandatory Fields   
*Pola wymagane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preferencje sposobu komunikacji 



(Communication Preferences) 
 

 
If you would like to benefit from future communications please tick the boxes below.  
Jeśli chcesz korzystać w przyszłości z komunikacji z nami wybierz sposób klikając 
odpowiednie pole. 
 

Email 
E-mail 

 
Telephone 
Telefon 

 
Post 
Poczta 

 
 
 
 
 
 
 

Dane konta do zwrotu 
(Payment Details) 

 
 
Secure Payment 
Bezpieczny Formularz 
 
IBAN* 
Międzynarodowy numer rachunku bankowego, IBAN* 
 
BIC/SWIFT* 
BIC/SWIFT – Kod dla celów identyfikacji banków* 
 
Bank account holders name 
Nazwa właściciela konta 
 
The account holders name, as shown on your bank statement  
Nazwa posiadacza rachunku, jak na wyciągu bankowym 
 
Next 
Dalej 
 
 
 
 
 



Potwierdzenie 
(Confirmation) 

 
 
Thank you for submitting your claim. 
Dziękujemy za przesłanie aplikacji. 

We have sent you an email to confirm this submission. 
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość e-mail celem potwierdzenia tego zgłoszenia. 

You can check the status of your claim by entering your claim ID into the Track my 
Claim on the homepage. 
Możesz sprawdzić stan swojego zgłoszenia, podając numer identyfikatora zgłoszenia (Claim 
ID) na stronie głównej. 

If you have any questions please see the Terms or Support page.  
W razie pytań i wątpliwości zapoznaj się z warunkami promocji lub stroną wsparcia. 

 

 


