
REGULAMIN PROMOCJI „4 lata gwarancji” 
 

1. Postanowienia ogólne 
ORGANIZATOR - Organizatorem promocji jest Xerox Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, 
02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000149371, 
zwana dalej „Organizatorem”. 
AUTORYZOWANY PARTNER SERWISOWY XEROX – podmiot posiadający niezbędne uprawnienia producenta do 
świadczenia usług serwisu gwarancyjnego sprzętu Xerox dla określonej grupy produktowej, poświadczone odpowiednim 
certyfikatem Xerox Polska. Informację na temat aktualnych partnerów serwisowych Xerox, zawierającą: nazwę firmy, jej 
adres oraz dane kontaktowe można uzyskać kontaktując się z Infolinią Xerox (22) 878 78 78 lub  
801 63 33 08 lub wysyłając zapytanie o taką informację na adres e-mailowy: serwis@xerox.pl 
UCZESTNICY – Uczestnikami promocji są, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba 
prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w 
tym spółka cywilna – wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, mającym siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
URZĄDZENIE PROMOCYJNE-  model urządzenia Xerox biorący udział w promocji oznaczony przez Organizatora 
odpowiednią nalepką promocyjną z napisem „4 lata gwarancji” oraz spełniający pozostałe warunki określone w 
niniejszym Regulaminie; 
Modele urządzeń Xerox biorące udział w promocji z zastrzeżeniem, iż urządzenia Xerox zakupione przez Uczestnika w 
ramach postępowania przetargowego (publicznego lub prywatnego) są wyłączone z niniejszej Promocji: 
 

 Phaser 3320 
 Phaser 6600 
 WorkCentre 3325 
 WorkCentre 6605 

 
Wszystkie zakupione Urządzenia Promocyjne muszą być oryginalnymi produktami pochodzącymi z sieci dystrybucyjnej 
Xerox w Polsce (zakupu można dokonać wyłącznie w punkcie sprzedaży na terytorium Polski), co musi być potwierdzone 
przez dane na fakturze.  
 
Wyżej wskazane okoliczności, w razie jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości, podlegają weryfikacji Xerox, która może 
zostać dokonana w inny (niż na podstawie przekazanych przez Uczestnika dokumentów) – rozsądnie uzasadniony 
sposób. 
  
 
2. Warunki  uczestniczenia w promocji 
2.1. W Promocji może wziąć udział UCZESTNIK, który spełni łącznie następujące warunki: 

a) Zakupi URZĄDZENIE PROMOCYJNE w okresie trwania promocji, oznaczone odpowiednią nalepką promocyjną 
ORGANIZATORA 

b) Zarejestruje URZĄDZENIE PROMOCYJNE za pomocą rejestracji online na stronie www.xerox.com/4lata w 
terminie 30 dni od dokonania zakupu, jednak w żadnym przypadku nie później niż do dnia 30.01.2017 r. 

c) Prześle kopię/skan dowodu zakupu URZĄDZENIA PROMOCYJNEGO, to jest fakturę lub paragon, na adres 
4lata@xerox.pl w terminie 30 dni od dokonania zakupu, jednak w żadnym przypadku nie później niż do dnia 
30.01.2017 r. 

d) Uczestnik dokona u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Xerox, obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego 
z upływem 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia (+/- 2 tygodnie). Promocyjny koszt przeglądu 1 PLN. 
Ustalenie terminu przeglądu z odpowiednim wyprzedzeniem jest obowiązkiem Uczestnika. 

e) Uczestnik w całym okresie gwarancji będzie stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne marki 
Xerox. 

 
 
3.  Zasady Promocji 

 
3.1. Promocja trwa od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania. 
3.2. URZĄDZENIE PROMOCYJNE oznaczone odpowiednią nalepką promocyjną Organizatora, zakupione w okresie 

trwania promocji, po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w punkcie 2 Regulaminu będzie objęte 4-letnią 
gwarancją.  

3.3. Aby skorzystać z promocji, rejestracja produktu musi nastąpić nie później niż 30 dni po dokonaniu zakupu 
urządzenia promocyjnego. 

mailto:serwis@xerox.pl
http://www.xerox.com/4lata
mailto:4lata@xerox.pl


Strona 2 

3.4. Rejestracja musi być dokonana zgodnie ze wskazówkami na stronie rejestracyjnej oraz kompletna, oznacza, to, 
że muszą być wypełnione wszystkie wymagane pola formularza zgłoszenia.  

3.5. Uczestnicy, którzy zakupili urządzenie w okresie trwania promocji oraz dokonali rejestracji nie później niż 30 dni 
po dokonaniu zakupu, zobowiązani są przesłać kopię/skan dowodu zakupu na adres e-mail 4lata@xerox.pl w 
terminie 30 dni od dokonania zakupu, jednak w żadnym przypadku nie później niż do dnia 30.01.2017 r. w celu 
otrzymania Certyfikatu.  

3.6. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w punkcie 2 a-c Regulaminu Promocji, osoba rejestrująca 
otrzyma na podany w formularzu adres e-mail Certyfikat poświadczający cztery lata gwarancji dla 
zarejestrowanego urządzenia. 

3.7. Certyfikat zostanie wysłany najpóźniej w ciągu 60 dni od daty rejestracji, na adres e-mail podany w formularzu. 
3.8. Wydłużona gwarancja obowiązuje tylko wraz z Certyfikatem oraz dowodem zakupu, to jest fakturą lub 

paragonem, którego dane nt. urządzenia promocyjnego  zgodne są z danymi na Certyfikacie. 
3.9. W przypadku zarejestrowania Urządzenia oraz braku otrzymania Certyfikatu prosimy o bezzwłoczny kontakt na 

adres mailowy 4lata@xerox.pl . 
3.10. Biorąc udział w promocji w imieniu przedsiębiorcy Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do reprezentowania 

firmy, w której imieniu występuje. 
3.11. W przypadku zwrotu Urządzenia Promocyjnego przez Uczestnika do sprzedawcy (z wyjątkiem zwrotów 

gwarancyjnych, wynikających z wady produktu) prawo do skorzystania z wydłużonej gwarancji przepada. 
3.12. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu, skutkuje wykluczeniem z promocji. 
3.13. Naprawy lub wymiany elementów konstrukcyjnych lub eksploatacyjnych urządzenia, realizowane w okresie 

trwania wydłużonej gwarancji (tj. w trzecim oraz czwartym roku), nie powodują wydłużenia okresu gwarancji w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.  

 
 
 
4. Postanowienia końcowe 
 
 
4.1. Uczestnicy promocji poprzez rejestrację produktu potwierdzają chęć odbioru nagrody, tym samym fakt 

przystąpienia do promocji oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla 
potrzeb przeprowadzenia niniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O 
ochronie praw osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

4.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w 
klauzulach zgody akceptowanych przez Uczestnika przy rejestracji do Promocji. 

4.3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub przebiegu promocji, osoby zainteresowane 
mogą kontaktować się z Organizatorem pod numerem 0 801 081 081, bądź za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres 4lata@xerox.pl 

4.4. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora przy ulicy Domaniewskiej 52, 02-672 Warszawa 
oraz na stronie internetowej promocji: www.xerox.com/4lata 

4.5. Promocja jest ważna do zakończenia okresu jej trwania lub wyczerpania zapasów lub do odwołania. 
4.6. Promocje i konkursy nie łączą się. 
4.7. Xerox zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji z poszanowaniem praw nabytych Uczestników. 
4.8. Zastrzegamy sobie odmowę przyjęcia zwrotu produktów  zakupionych w czasie trwania promocji z wyjątkiem 

przypadków uzasadnionych wadą samego produktu/nośnika w okresie dwóch miesięcy od daty zakończenia 
promocji. 

4.9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 
 
 

W imieniu Xerox Polska Sp. z o.o. 
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