Regulamin
promocji NIKON pod nazwą
„Rozświetl drogę do przygody z lornetką Nikon”

[Postanowienia ogólne]
§1
1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”) jest określenie warunków i zasad
przeprowadzenia promocji pod nazwą „Rozświetl drogę do przygody z lornetką Nikon”
(dalej „Promocja”).

2.

Organizatorem Promocji jest NIKON CEE GmbH z siedzibą w Austrii, siedziba: Wagenseilgasse
5-7, 1120 Wiedeń, działająca przez NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000627240, NIP:
1070037150, REGON: 364952678, zwana dalej „Organizatorem”.

3.

Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Produktami objętymi Promocją są wybrane lornetki marki Nikon, wymienione w załączniku
numer 1 do Regulaminu, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za
pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (w tym w sklepach internetowych), z dystrybucji Nikon w Polsce, oferowanych w
oryginalnych opakowaniach, zawierających nalepkę informacyjną: „Importer: Nikon Polska
Sp. z o.o.” lub „ Importer : Nikon CEE GmbH Sp z o.o. Oddział w Polsce” oraz kartę
gwarancyjną (dalej: „Produkty Promocyjne”).

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Produktów Promocyjnych w
poszczególnych punktach sprzedaży detalicznej.

6.

Sprzedaż promocyjna Produktów Promocyjnych trwa począwszy od dnia 15 grudnia 2017
roku do 31 marca 2018 roku, zaś Zgłoszeń w Promocji można dokonywać począwszy od dnia
15 grudnia 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku (dalej: „Okres Promocyjny”).
Okres Promocyjny nie obejmuje pełnej procedury weryfikacji Zgłoszeń, wydawania Nagród i
rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
[Nagrody]
§2.
1.

Nagrodą w Promocji jest latarka marki Ledlenser, przy czy Uczestnik, zgodnie z opisem
podanym w §3 pkt.1. ,którego zgłoszenie obejmuje Produkt Promocyjny wymieniony w
Załączniku numer 1 do Regulaminu może otrzymać w promocji latarkę marki Ledlenser model
K1 o wartości 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych ) brutto albo latarkę marki
Ledlenser o takich samych parametrach według wyboru Organizatora, z kolei uczestnik,
którego zgłoszenie obejmuje Produkt Promocyjny wymieniony z Załączniku numer 2 do
Regulaminu może otrzymać w Promocji latarkę marki Ledlenser model P3 o wartości 70 zł
(słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto albo latarkę marki Ledlenser o takich samych
parametrach według wyboru Organizatora (dalej: „Nagroda”).

2.

Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową ani na ekwiwalent pieniężny.

3.

Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie 3 Zgłoszenia i otrzymać maksymalnie 3 Nagrody w
Promocji. Dokonanie większej ilości Zgłoszeń, nie będzie uprawniać Uczestnika do uzyskania
więcej niż trzech Nagród.

4.

Nagrody w Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Promocja stanowi sprzedaż premiową Produktów Promocyjnych w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda – z uwagi na wartość – korzysta ze
zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.

W przypadku osób fizycznych działających w charakterze konsumenta w rozumieniu art.22
kodeksu cywilnego, Nagroda – z uwagi na wartość- korzysta ze zwolnienia z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
otrzymana Nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

7.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych otrzymana Nagroda
podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych.

8.

Uczestnicy, o których mowa w ust. 6-7- powyżej zobowiązani są uwzględnić wartość uzyskanej
Nagrody w Promocji w przychodzie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i
samodzielnie odprowadzić podatek od tej Nagrody.
[Uczestnicy]
§3

1.

Uczestnikami Promocji mogą być (dalej: „Uczestnicy”):
1)
pełnoletnie osoby fizyczne w chwili dokonania Zgłoszenia, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działające jako
konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
2)
przedsiębiorcy, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej tj.:
a)
osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z miejscem
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym ustawa przyznaje zdolność do
czynności prawnych,
c)
osoby prawne z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej. Za członków rodziny uważa się małżonków, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

W Promocji nie mogą uczestniczyć odsprzedawcy, sprzedawcy hurtowi lub detaliczni, jak
również ich pracownicy. Za „odsprzedawcę” rozumie się osobę fizyczną, która nabyła Produkt
Promocyjny jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), a następnie sprzedała go innemu
konsumentowi.
[Przebieg Promocji]
§4

1.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika łącznie następujących
czynności:
1) dokonanie w okresie od dnia 15 grudnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku zakupu
przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego, przy czym, w przypadku dokonania zakupu
Produktu Promocyjnego w sklepie internetowym, zakup Produktu Promocyjnego uznaje się
za dokonany w Okresie Promocyjnym, jeżeli Uczestnik wyśle zamówienie na serwer danego

sklepu internetowego Produktu Promocyjnego i otrzyma dowód nabycia Produktu
Promocyjnego w czasie od dnia 15 grudnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku,
2)
zachowanie dowodu nabycia Produktu Promocyjnego w postaci oryginału paragonu
fiskalnego lub faktury,
3)
zachowanie karty gwarancyjnej, uzupełnionej i podstemplowanej przez pracownika
punktu sprzedaży, w którym Produkt Promocyjny został nabyty,
4)
dokonanie w okresie od dnia 15 grudnia 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku
Zgłoszenia stosownie do ust. 2-3 poniżej.
2.

Uczestnik może dokonać Zgłoszenia alternatywnie według jednego z poniższych sposobów:
1)
listem poleconym z dopiskiem „Promocja Rozświetl drogę do przygody z lornetką Nikon”
wysłanym na adres Akademia Nikona, ul. Wysockiego 7, 15-126 Białystok albo
2)
drogą e-mailową na adres lornetki@akademianikona.pl.

3.

Niezależnie od wybranego sposobu dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
kopię/zdjęcie/skan dowodu nabycia Produktu Promocyjnego,
2)
kopię/zdjęcie/skan karty gwarancyjnej, uzupełnionej i podstemplowanej przez
pracownika punktu sprzedaży, w którym Produkt Promocyjny został nabyty,
3)
kopię/zdjęcie/skan wypełnionego kuponu promocyjnego pobranego ze strony
www.szerokikadr.pl/lornetki lub wyciętego z ulotki promocyjnej dostępnej w wybranych
punktach sprzedaży poprzez:
a)
podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny, numer telefonu,
b)
podanie danych dotyczących nabytego Produkty Promocyjnego: modelu i numeru
seryjnego Produktu Promocyjnego,
c)
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem o treści:
„Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem promocji Rozświetl drogę do
przygody z lornetką Nikon”,
d)

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału
w Promocji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NIKON CEE GmbH Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul.
Aleje Jerozolimskie 180 moich danych osobowych w celu i zakresie związanym z
moim udziałem w promocji pod nazwą „Rozświetl drogę do przygody z lornetką
Nikon”, w tym uwzględnienia i weryfikacji mojego zgłoszenia, wydania nagrody,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Przyjmuję do wiadomości, że
administratorem podanych danych jest NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje
Jerozolimskie 180 . Dane zostaną udostępnione Poczcie Polskiej S.A. albo firmie
kurierskiej na potrzeby wydania nagrody w promocji, dane osobowe uczestników
postępowania reklamacyjnego, którzy przysłali reklamacje pocztą tradycyjną
zostaną udostępnione Poczcie Polskiej S.A. na potrzeby wysłania odpowiedzi na
reklamację. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna
zgoda, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie mojego zgłoszenia
w promocji i wydania nagrody. Przetwarzanie danych w postępowaniu
reklamacyjnych następuje także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora, tj. w celu rozwiązania sporu na
poziomie pozasądowym. Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu
promocji następuje w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie
z przepisami, a także na potrzeby obrony roszczeń administratora. Podane dane
będą przetwarzane w czasie trwania promocji do momentu wydania nagrody lub
negatywnej weryfikacji zgłoszenia w zależności od wyniku weryfikacji stosownie
do postanowień regulaminu, z kolei dane zebrane w postępowaniu
reklamacyjnym będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, z tym
zastrzeżeniem że administrator będzie przechowywał dane uczestników w
zakresie potwierdzenia wydania nagrody w promocji (potwierdzenie
nadania/list przewozowy), protokoły negatywnej weryfikacji i dokumentację
reklamacyjną na potrzeby obrony roszczeń przez okres 10 (dziesięciu) lat od

wydania nagrody lub negatywnej weryfikacji zgłoszenia w zależności od wyniku
weryfikacji zgłoszenia stosownie do postanowień regulaminu, w tym przez okres
5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w
którym wydano nagrodę, potwierdzenie wydania nagrody w promocji
(potwierdzenie nadania pocztowego) przechowywane będzie także na potrzeby
ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami. Przysługuje mi prawo
dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak
również skarga do organu nadzorczego.”
Wykonanie łącznie wszystkich czynności, o których mowa powyżej stanowi zgłoszenie do Promocji
(dalej: „Zgłoszenie”).

4.

O terminie dokonania Zgłoszenia decyduje data wysłania e-maila – w przypadku Zgłoszeń
dokonywanych drogą e-mailową lub stempla pocztowego przystawionego w placówce pocztowej
nadania listu – w przypadku Zgłoszeń nadawanych listem poleconym.

5.

Oryginał dowodu nabycia Produktu Promocyjnego potwierdza nabycie Produktu Promocyjnego
w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez punkt sprzedaży – podmiot faktycznie
prowadzący sprzedaż detaliczną tego typu produktów lub prowadzi taką sprzedaż na
odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy
ich autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów nabycia Produktu
Promocyjnego;
3) w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu
Promocyjnego, bądź też widnieje na nim adnotacja przedstawiciela punktu sprzedaży
pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego.

6.

Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał
nabycia Produktu Promocyjnego, na dowodzie nabycia Produktu Promocyjnego winna znaleźć
się adnotacja dokonana przez przedstawiciela punktu sprzedaży, potwierdzająca fakt nabycia
Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i czytelnym
podpisem osoby dokonującej adnotacji.

7.

Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku odstąpienia przez niego od umowy
sprzedaży Produktu Promocyjnego.

8.

Organizator weryfikuje Zgłoszenie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

9.

Uczestnik, który dokonał kompletnego Zgłoszenia, pod warunkiem spełniania pozostałych
wymagań określonych w Regulaminie, nabywa prawo do jednej Nagrody stosownie do paragrafu
2 ust.1 . W terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia weryfikacji Zgłoszenia Organizator
kontaktuje się e-mailowo z Uczestnikiem i informuje go o wyniku weryfikacji. W przypadku
braków Zgłoszenia, dających się uzupełnić (np. brakujących dokumentów lub danych)
Organizator poprosi o ich uzupełnienie, wskazując braki. W przypadku braków Zgłoszenia
niedających się uzupełnić lub niespełniania innych warunków określonych w Regulaminie,
Uczestnik traci prawo do Nagrody.

10.

Uczestnik wezwany do uzupełnienia braków Zgłoszenia zgodnie z ust. 12 powyżej zobowiązany
jest usunąć braki w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania w tym przedmiocie od
Organizatora. W braku uzupełnienia braków w tym terminie, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
Do uzupełnionego Zgłoszenia ust. 12 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że

Organizator wzywa do uzupełnienia braków wyłącznie jeden raz. W braku spełniania wymagań
określonych Regulaminem pomimo uzupełnienia Zgłoszenia, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
11.

W razie pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, Organizator wysyła Uczestnikowi Nagrodę przesyłką
pocztową w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego
Zgłoszenia.
[Reklamacje]
§ 5.

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, można zgłaszać
Organizatorowi na piśmie listem poleconym na adres ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486
Warszawa z dopiskiem na kopercie „Promocja Rozświetl drogę do przygody z lornetką Nikon”
lub e-mailowo na adres: lornetki@akademianikona.pl

2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika oraz opis przyczyn i żądania
reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. Po rozpatrzeniu reklamacji odpowiedź zostanie odesłana listem poleconym lub emailowo w zależności od formy nadania reklamacji.

4.

Udział w postępowaniu reklamacyjnym nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień
Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
[Dane osobowe]
§ 6.

1.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji NIKON CEE
GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul.
Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa (dalej: „Administrator”).

2.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celu
uwzględnienia i weryfikacji Zgłoszenia, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami, z zastrzeżeniem danych
Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w celach
marketingowych.

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji jest zgoda osoby,
której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnych następuje także do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.
w celu rozwiązania sporu na poziomie pozasądowym. Przetwarzanie danych osobowych po
zakończeniu Promocji następuje w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z
przepisami, a także na potrzeby obrony roszczeń Administratora.

4.

Dane osobowe Uczestników Nagrody zostaną udostępnione Poczcie Polskiej S.A. albo firmie
kurierskiej na potrzeby wydania nagrody w Promocji, zaś dane osobowe uczestników
postępowania reklamacyjnego, którzy przysłali reklamacje pocztą tradycyjną zostaną
udostępnione Poczcie Polskiej S.A. na potrzeby wysłania odpowiedzi na reklamację.

5.

Podane dane będą przetwarzane w czasie trwania Promocji do momentu wydania Nagrody lub
negatywnej weryfikacji Zgłoszenia w zależności od wyniku weryfikacji stosownie do postanowień
Regulaminu, z kolei dane zebrane w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane do czasu
rozpatrzenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem że Administrator będzie przechowywał dane
Uczestników w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Promocji (potwierdzenie nadania/list
przewozowy), protokoły negatywnej weryfikacji i dokumentację reklamacyjną na potrzeby
obrony roszczeń przez okres 10 (dziesięciu) lat od wydania Nagrody lub negatywnej weryfikacji
Zgłoszenia w zależności od wyniku weryfikacji Zgłoszenia stosownie do postanowień
Regulaminu, w tym przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku
obrotowym, w którym wydano Nagrodę, potwierdzenie wydania Nagrody w Promocji
(potwierdzenie nadania pocztowego) przechowywane będzie także na potrzeby ewentualnej

kontroli podatkowej zgodnie z przepisami. Dane przetwarzane w celach marketingowych
przetwarzane będą bezterminowo, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w celach marketingowych.
6.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane
przysługuje skarga do organu nadzorczego.

8.

Wypełnienie kuponu promocyjnego, a także podanie danych osobowych w reklamacji jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody lub
odpowiednio rozpatrzenia reklamacji.

9.

Uczestnik Promocji zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.
[Postanowienia końcowe]
§ 7.

1.

Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z
późn. zm.).

2.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej o adresie www.szerokikadr.pl/lornetki oraz w
siedzibie Organizatora.

3.

Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte
Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem
opublikowania
zmienionego
Regulaminu
na
stronie
internetowej
o
adresie
www.szrokikadr.pl/lornetki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista Produktów Promocyjnych

BAA800SA

18208087938 Aculon T11 8-24x25 Black

BAA802SA

18208087952 Aculon T11 8-24x25 Red

BAA802SB

18208089376 Aculon T11 8-24x25 White

BAA802SC

18208089383 Aculon T11 8-24x25 Blue

BAA803K001

18208088096 ACULON T01 8x21 White Blister

BAA803SA

18208088096 ACULON T01 8X21 WHITE

BAA803SB

18208088102 ACULON T01 8X21 BLUE

BAA803SC

18208088119 ACULON T01 8X21 ORANGE

BAA804K001

18208088126 ACULON T01 10x21 Black Blister

BAA804K002

18208088133 ACULON T01 10x21 Red Blister

BAA804SA

18208088126 ACULON T01 10X21 BLACK

BAA804SB

18208088133 ACULON T01 10X21 RED

BAA805SA

18208088607 BINOCULARS ACULON T51 8x24 BLACK

BAA805SB

18208088614 BINOCULARS ACULON T51 8x24 SILVER

BAA805SC

18208088621 BINOCULARS ACULON T51 8x24 PINK

BAA805SD

18208088638 BINOCULARS ACULON T51 8x24 RED

BAA806SA

18208088645 BINOCULARS ACULON T51 10x24 BLACK

BAA806SB

18208088652 BINOCULARS ACULON T51 10x24 SILVER

BAA807SA

18208088140 BINOCULAR ACULON A30 8x25 BLACK

BAA807SB

18208088157 BINOCULAR ACULON A30 8x25 SILVER

BAA808K001

18208088164 ACULON A30 10x25 Black (Blister)

BAA808K002

18208088171 ACULON A30 10x25 Silver (Blister)

BAA808SA

18208088164 BINOCULAR ACULON A30 10x25 BLACK

BAA808SB

18208088171 BINOCULAR ACULON A30 10x25 SILVER

BAA810SA

18208087983 ACULON A211 7x35

BAA811SA

18208087990 ACULON A211 8x42

BAA812SA

18208088003 ACULON A211 10x42

BAA813SA

18208088010 ACULON A211 7x50

BAA814SA

18208088027 ACULON A211 10x50

BAA815SA

18208088034 ACULON A211 12x50

BAA846WA

18208160105 ACULON W10 ŻÓŁTY

BAA846WB

18208160112 ACULON W10 RÓŻOWY

BAA846WC

18208160129 ACULON W10 BIAŁY

BAA847WA

18208160136 ACULON W10 CZARNY

BAA847WB

18208160143 ACULON W10 BIAŁY

BAA847WC

18208160150 ACULON W10 KAMUFLAŻ

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista Produktów Promocyjnych

BAA660AA

18208072378 Action EX 7x35

BAA661AA

18208072385 Action EX 8x40

BAA662AA

18208072392 Action EX 7x50

BAA663AA

18208072453 Action EX 10x50

BAA664AA

18208072460 Action EX 12x50

BAA665AA

18208072477 Action EX 16x50

BAA816SA

18208088041 ACULON A211 16x50

BAA817SA

18208088058 ACULON A211 8-18x42

BAA818SA

18208088065 ACULON A211 10-22x50

