
Продукти участващи в "Купи и спечели" промоцията 

 

Продукт Модел Спечели Валидност 

i1Photo Pro 2 i1Photo Pro 2 спектрофотометър € 180 03.11.2014 до 20.03.2015 

ColorMunki 
Display 

Комплект ColorMunki Display калибратор & 
ColorChecker Passport референтна скала 

€ 35 01.10.2014 до 19.12.2014 

ColorMunki 
Display 

Комплект i1Display Pro калибратор & ColorChecker 
Passport референтна скала 

€ 35 01.10.2014 до 19.12.2014 

 

 

 

Условия за участие в "Купи и спечели" промоцията 

Общи 

Организатор: X-Rite Europe GmbH. Доставчик и партньор: Адком 

С участието си в тази промоция, Вие се съгласявате със следните правила и условия: 

1. Промоцията "Купи и спечели" на X-Rite е валидна за закупуването на избрани продукти през промоционалния период. 
Тук може да видите списък с продукти, отговарящи на изискванията. 

2. Тази промоция важи за фирми регистрирани на територията на България, както и нейни граждани 
3. Тази оферта не е отворена за служители на X-Rite, дистрибутори, техни агенти, търговци на едро и дребно, и 

техния персонал или други свързани с промоцията. 
4. Искането за изплащане на сумата трябва да бъде изпращано само от крайния клиент. Дистрибуторите не могат 

да изпращат искания от името на своите клиенти. При спазване на тези условия, клиентите могат да изискват 
заплащането на определената сума по промоцията "Купи и спечели" за покупка на квалифициран X-Rite продукт. 

5. Промоцията "Купи и спечели" е валидна само за квалифицирани продукти, закупени директно от X-Rite или 
оторизиран дистрибутор, или упълномощен търговец в рамките на промоционалния период. Промоцията е валидна 
само за крайните клиенти; Искания за изплащане на суми за продукти, които са препродадени или отдадени под 
наем на трети лица са недопустими. 

6. Клиентите имат право да попълват до 25 искания за изплащане на суми за закупени 25 продукта, участващи в 
"Купи и спечели" в рамките на промоционалния период. 

7. Всички инструкции са част от тези правила и условия. Изплащането на сумата за закупени стоки, участващи в 
промоцията "Купи и спечели" ще бъде направено само при удовлетвореност на участника от тези правила и 
условия. С попълването на формата за искане участниците потвърждават, че приемат тези правила и условия. 
Връщането на X-Rite продукт, участващ в тази промоция до продавача (дистрибутора) след подаване на искането 
за изплащане на определена сума ще лиши участника от право да получи пари обратно. В случай, че продукта бъде 
изтеглен от промоцията "Купи и спечели" или заменен от друг през периода за изпращане на искане за изплащане на 
сума или ако по постъпило искане не е изплатена сума, първоначалното искане ще се анулира и ще трябва да го 
заявите отново. Ако продуктът бъде върнат на продавача (дистрибутора), след като за закупуването му е 
изплатена определена сума във връзка с "Купи и спечели" промоцията, X-Rite има право да си потърси обратно от 
участника изплатената му сума. Клиентите извън ЕС или такива без банкова сметка в Euro валута могат да 
имат банкови такси, за които X-rite не носи отговорност. 

8. Изплащането не може да бъде осъществено на участника, който: 

https://xritecashback.com/qualifying-products


o не е закупил квалифицирани X-Rite продукти в рамките на промоционалния период; и/или 
o не е завършил формата за попълване на искането; и/или 
o не е предоставил доказателство за покупка на продукта, участващ в промоцията купи и спечели 

(сканирана оригинална фактура); и/или 
o не е подал искането си онлайн или да го е изпратил на адреса, посочен във формата за искане до 45 дни от 

датата на покупка; и/или 
o не е успял по някакъв начин да спази тези правила и условия. 

9. X-Rite си запазва правото да дисквалифицира непълни, променяни или неясни искове. X-Rite не поема отговорност за 
изявления, които са били изгубени, закъснели, повредени, погрешно формулирани, забавени в пощата или 
предварително подпечатани. Доказателство за публикуване/изпращане няма да се приема като доказателство за 
доставка. 

10. X-Rite не носи отговорност за всякакви технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, интернет или други повреди и 
щети от каквото и да било естество до степен, която пречи на потребителя да участва в промоцията. 

11. X-Rite си запазва правото да проверява всички постъпили искания за да се увери, че условията по промоцията са 
изпълнени и да може да изиска допълнителна информация по отношения на всякакви искания и съпътстващи 
документи. 

12. Всички документи, предоставени за тази промоция стават собственост на X-Rite и няма да бъдат връщани. 
Подаването на невярна, неточна, подвеждаща или измамна документация може да доведе до дисквалификация от 
"Купи и спечели" промоцията, както и бъдещите X-Rite промоции и подателят на документацията може да е обект 
на съдебно преследване. 

13. Решенията на X-Rite по отношение на някои или всички аспекти свързани с промоцията ще са окончателни и 
задължителни. 

14. X-Rite си запазва правото да променя или отменя условията по тази оферта без предизвестие, в зависимост от 
обстоятелствата. 

15. Участниците предоставили непълна информация във формата за искане ще бъдат уведомени по и-мейла и ще им се 
предложи възможност за осигуряване и предоставяне на информация в срок до 7 дни. Ако участниците не са 
спазили условията и реда в рамките на тези 7 дни, искането за връщане на определена сума за "Купи и спечели" 
промоцията ще бъде отказано. 

16. Адрес за кореспонденция – X-Rite Cashback, PO Box 487, GATESHEAD, United Kingdom, NE8 9BQ. Пощенския адрес е за 
подаване на искания и кореспонденция, свързани с промоцията. 

Условия за искане 

 За да се възползвате от "Купи и спечели" промоцията посетете www.xritecashback.com и попълнете онлайн 
формата за искане. Участникът трябва да предостави сканирано копие на фактурата удостоверяващо покупката 
на продукти както и серийните им номера, квалифицирани за промоцията. 

 Пълната и валидна форма за искане трябва да бъде изпратена до 45 дни от датата на покупка. 

 След като искането е получено, участникът ще получи потвърждение, че исковия формуляр е изпратен и е бил 
получен на help@xritecashback.com и дали той е бил попълнен успешно или не. Ако ищеца не е получил потвърждение 
на и-мейла си в рамките на до 7 дни, то той трябва да се свърже с доставчика си, от който е закупил продукта.  

 За крайните бизнес потребители, разплащанията се осъществяват директно към компанията, на която е 
издадена фактурата. Не се извършват плащания на физически лица, освен ако продуктът не е бил закупен за лично 
ползване и името и адреса на физическото лице са въведени във фактурата за покупка на продукта. 

 Типичните разплащания се осъществяват до 14 дни от постъпване на и обработване на искането Ви. 

 За въпроси свързани с Вашето искане, моля пишете на: help@xritecashback.com 

Често задавани въпроси 

 В. Продуктът, който съм закупил не е в списъка с квалифицирани продукти за промоцията "Купи и спечели", 
може ли да ми върнете обратно определената сума? 

О. За съжаление връщаме обратно определена сума само за продукти, квалифицирани за промоцията. 
 

 В. Колко време е нужно, за да получа определената сума? 
О. Типичните разплащания се осъществяват до 14 дни от постъпването на искането Ви. 
 

 В. Опитах да изпратя искане, но фактурата за покупка не е пред мен. 
О. Можете да заявите онлайн искане до 45 дни от закупуване на квалифицираните а промоцията продукти, както е 
описано на Вашата фактура/ квитанция. 
 

 В. Изпуснах 45 дневния срок за заявка на искането за връщане на определена сума. Мога ли да го заявя сега? 
О. Не, за съжаление трябва да изпратите искането си до 45 дни от датата на издаване на Вашата фактура. Не 
приемаме искания след изтичане на 45 дневния период. 
 

 В. Колко пъти мога да участвам в промоцията? 

www.xritecashback.com 
mailto:help@xritecashback.com
mailto:help@xritecashback.com


О. Можете да заявявате искане за връщане на определена сума до 25 пъти след  покупка на 25 квалифицирани 
продукти за периода на промоцията. 
 

 В. Каква продуктова информация трябва да предоставя, за да осъществя онлайн искането ми за изплащане на 
определена сума? 
 О. Трябва да въведете информацията, описана по-долу като част от процеса за онлайн искане за изплащане на 
определена сума: 

 Сканирано копие на фактурата удостоверяващо покупката на продукти, квалифицирани за промоцията 

 Серийни номера на продуктите 

 Името на магазина или уебсайта, от който сте закупили продукта/те 

 
 

 
 
Ако имате все въпроси без отговор, моля обадете се в Адком на тел/ 02 / 8181 081 


