
Regulamin promocji 

CEWE FOTOKSIĄŻKA z rabatem 30 zł na zamówienie za minimum 100 zł 

 

Czego dotyczy promocja i jak złożyć zamówienie 

1. Promocja dotyczy CEWE FOTOKSIĄŻKI – wszystkich dostępnych formatów  

2. Rabat 30 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKI w dowolnym formacie, o wartości minimum 100 zł po 

zastosowaniu poniższego kodu rabatującego 

3. Zamówienia wysyłane tylko przez Internet:  przez stronę internetową www.cewe.pl lub 

www.fotojoker  , poprzez CEWE Fotoświat  (darmowy program projektowy do pobrania z 

w/w strony) lub aplikację mobilną CEWE 

4. Promocja dotyczy produktów z dowolną opcją dostawy: odbiór w sklepie oraz poczta lub 

kurier 

 

Cena produktu promocyjnego – zastosowanie kodu promocyjnego 

1. Ceny promocyjne (brutto) widoczne są w momencie prawidłowego zastosowania 

indywidualnego kodu rabatującego i  przeliczeniu go w koszyku 

2. Brak wpisania kodu lub błędne wpisanie kodu rabatowego jest równoznaczne z wysłaniem 

zlecenia w cenie standardowej i nie podlega reklamacji 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami 

4. W jednym zamówieniu może być wpisany i przeliczony tylko jeden kod promocyjny 

5. Jeden użytkownik serwisu  może wykorzystać kod do 2 razy (w dwóch osobnych 

zamówieniach) 

6. Rabat nie obejmuje ceny dostawy i ozdobnych opakowań 

 

Data ważności kodu 

1. Promocja ważna jest od 01.04.2019 do 30.04.2019 roku. Zamówienia złożone 01.05.2019 i po 

tej dacie nie będą objęte ofertą promocyjną 

2. Termin realizacji zamówienia zależy od wybranej opcji dostawy, płatności, zastosowania 

uszlachetnienia okładki itd. i jest dostępny w cenniku na stronie www.cewe.pl i 

www.fotojoker.pl  oraz widoczny podczas składania zamówienia. Promocja nie wpływa na 

termin realizacji zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe – miejsce do wpisania kodu rabatującego oraz wyznaczony termin realizacji 

zamówienia: 

1. Zamówienie poprzez program CEWE Fotoświat 

 

2. Zamówienie poprzez stronę internetową  

 



3. Zamówienie poprzez aplikację mobilną CEWE 

                                      

W razie pytań czy wątpliwości – dzwoń pod numer serwisu CEWE – przed wysłaniem zamówienia! 

77 406 31 80* 

pn. – pt. 9:00-22:00 

sob. – niedz. 10:00- 22:00 

*opłata wg cennika operatora 


