
Jak otrzymać zwrot części zapłaty – Poradnik 
 
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia 
zgłoszenia koniecznego do odzyskania 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 faktury i odnalezienie numeru seryjnego posiadanego 
kalibratora. 
 

KUP 
 
Zamów urządzenia X-Rite biorące udział w promocji. Zapoznaj się z listą „Produkty 
promocyjne”, znajdującą się w dokumencie „Regulamin Promocji“, aby dowiedzieć się, które 
produkty biorą udział w promocji. 
 

WYPEŁNIJ FORMULARZ 
 
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 GOTÓWKI 
 
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 (Zgłoś teraz) na stronie 
https://xritecashback.com/en/ 
 
 
 

Krok 1 z 7 
(Step 1 of 7) 

 
 
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 tej promocji.  

 
 
Next  
Dalej 
 
 

 
Krok 2 z 7 – Dane osobowe 

(Step 2 of 7 – Your Details) 
 

 
Wypełnij puste pola poniżej, komórki oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
Po wypełnieniu kliknij Next, aby kontynuować. 
 
Title  
Tytuł 
 
First Name  
Imię 
 
Last Name  
Nazwisko 
 
Customer Type 
Typ klienta 
  
Please Select  
Wybierz: 

 
Consumer  
Użytkownik prywatny 

 Small Business  
 Mikro przedsiębiorstwo (1-10 pracowników) 

 



Medium Business  
Średnie przedsiębiorstwo (10-100 pracowników) 
 
Big Business  
Duże przedsiębiorstwo (100 i więcej pracowników)  

  
School  
Szkoła 

 
Company Name  
Nazwa firmy 
 
Position  
Stanowisko 
 
Address (line 1)  
Pierwsza linijka adresu 
 
Address (line 2)  
Druga linijka adresu 
 
Town/City  
Miejscowość / Miasto 
 
County  
Województwo 
 
Postcode  
Kod pocztowy 
 
Country  
Kraj 
 
Telephone 
Telefon 
 
Mobile  
Telefon komórkowy 
 
Email  
Adres e-mail 
 
Confirm Email  
Potwierdź adres e-mail 
 
required fields   
pola wymagane 
 
 
 



 
Krok 3 z 7 – Szczegóły zakupu 

(Step 3 of 7 – Purchase Details) 
 

 
Aby móc zweryfikować zgłoszenie potrzebujemy kilka informacji na temat zakupu. 
Wprowadź poniżej wymagane szczegóły, komórki oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
Po wypełnieniu kliknij Next, aby przejść dalej. 
 
 
Quantity  
Ilość 
 
Update  
Aktualizuj 
 
Please enter your purchase details below. 
Poniżej proszę podać szczegóły zakupu. 
 
Invoice Details  
Dane faktury 
 

Invoice Number  
Numer faktury 

 
Invoice Date  
Data faktury 

 
Reseller Purchased From  
Nazwa i adres sprzedawcy 

 
Purchase Details  
Szczegóły zakupionego produktu 
 

Serial Number  
Numer seryjny 

 
Product  
Produkt  

 
Price  
Cena netto 

 
required fields  
pola wymagane 
 
Next  
Dalej 
 



Krok 4 z 7 – Numer rachunku bankowego 
(Step 4 of 7 – Your Bank Details) 

 
 
Zwrot części zapłaty zostanie wykonany na dostarczony przez Ciebie numer rachunku 
bankowego. Upewnij się, że wprowadzony numer jest w formacie IBAN. 
 
 
Enter a IBAN number below and click on the 'Submit' button to check the details. 
Wprowadź numer konta IBAN w okienko poniżej i kliknij „Dalej” 
 
Next  
Dalej 
 
Give your bank details over the phone 
Przekaż numer konta telefonicznie 
 
If you DO NOT wish to give your bank details online please call via one of the methods 
detailed on the Contact Us section of this website and quote: XRite Cashback ID 1448.  
Jeśli NIE chcesz podawać numeru konta on-line zadzwoń do nas podając hasło:  
Xrite Cashback ID 1448 

Skip  
Pomiń 

Krok 5 z 7 – Dodaj fakturę 
(Step 5 of 7 – Invoice Upload) 

 
 
Na tym etapie prosimy o przesłanie skanu faktury / rachunku. 
 
 
Please upload a copy of your invoice showing your qualifying product purchases. 
Dodaj kopię dowodu zakupu dla produktów biorących udział w promocji. 

Uploaded documents must be in PDF document or JPEG image format Maximum size 
of each document is 2Mb 
Plik powinien być w formacie PDF lub JPEG, a jego rozmiar nie może przekraczać 2Mb. 

Upload  
Dodaj 

Documents Uploaded 
Przesłane dokumenty 

File Name  
Nazwa pliku 
 



File Type 
Rodzaj pliku 
 

File Size 
Rozmiar pliku 

Remove  
Usuń 

Documents Uploaded:  
Dodane dokumenty: 

Once you have uploaded all your documents click NEXT to finalise your claim. 
Po dodaniu dokumentów kliknij przycisk „Dalej”, aby zakończyć składanie wniosku. 

Next  
Dalej 

Krok 6 z 7 – Potwierdzenie 
(Step 6 of 7 – Confirmation) 

 
 
Wybierz poniżej odpowiadający Tobie rodzaj klienta oraz 
pożądaną formę komunikacji. Potwierdź również, że zapoznałeś się z regulaminem 
promocji. 
 
Communication from XRite Europe Gmbh and Opia 
Komunikacja od X-Rite Europe GmbH oraz Opia 

X-Rite Europe Gmbh undertakes to keep your details in accordance with the X-Rite 
Europe Gmbh privacy policy. To ensure that we provide you with the highest levels of 
service, you may be contacted by other X-Rite Europe Gmbh entities or business 
partners about this promotion in order to process your claim. Please indicate how you 
would like to be contacted for future communications; by agreeing to this you are also 
agreeing to receiving communications from X-Rite Europe Gmbh. 
X-Rite Europe Gmbh zobowiązuje się przechowywać Twoje dane zgodnie z polityką 
prywatności firmy X-Rite Europe GmbH. Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom usług, 
mogą kontaktować się z Państwem inne podmioty X-Rite Europe GmbH lub partnerzy 
biznesowi obsługujący  promocję, w celu poprawnego przetworzenia wniosku. Proszę 
wskazać dogodny sposób przyszłej komunikacji, tym samym zgadzasz się na otrzymywanie 
komunikacji od X-rite Europe GmbH. 

Type of information you would like to receive: 
Rodzaj informacji jakie chcesz otrzymywać: 

Business 
Firma 



 
Consumer  
Użytkownik prywatny 

Email  
E-mail 

Telephone 
Telefon 

Post 
Poczta i korespondencja konwencjonalna 
 

Mobile  
Telefon komórkowy 

Confirmation  
Potwierdzenie 

Please agree to the terms and conditions. 
Prosimy o potwierdzenie, że zapoznałeś się z „Regulaminem promocji” 

Next  
Dalej 

 
Krok 7 z 7 – Podziękowania 

(Step 7 of 7 – Thank You) 
 

 
 
Thank you for submitting your claim 
Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie zgłoszenia 

Claim Details 
Szczegóły wniosku 

Claim Number Numer wniosku 
Claim Amount Kwota do zwrotu 

Successful claims will be paid within 56 days of claim validation via BACS transfer. 
Should you have any queries regarding the status of your claim then please contact our 
Customer Services team via one of the methods detailed on the Contact Us section of this 
site. 
Zwrot gotówki wykonywany jest przelewem bankowym zazwyczaj w ciągu 56 dni od 
otrzymania kompletnego zgłoszenia. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące 
statusu wniosku, prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 10 do 18 pod numerem 
telefonu +48 22 307 18 26 lub pisząc na adres e-mail:  help@xritecashback.com 



 
Na podany adres e-mail otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem 
swojego wniosku (Claim Reference). W przypadku zapytań korzystaj wyłącznie z adresu e-
mail wskazanego powyżej. 


