
 
 

Warunki uczestnictwa: Promocja CASHBACK (Zwrot gotówki) 
 

1. Niniejsza promocja jest organizowana przez YAMAHA Music Europe GmbH, Siemensstrasse 
22-34, 25462 Reilingen, Niemcy. Obsługa odbywa się poprzez marken mehrwert – brand 
added value AG, Julius-Hatry-Str. 1, 68163 Mannheim (marken mehrwert AG).     
 

2. Uczestnikami mogą być wyłącznie prywatni klienci końcowi, którzy zakupili urządzenie 
uczestniczące w jednym z następujących krajów: Niemcy, Włochy, Polska, Dania, Szwecja, 
Portugalia, Grecja, Węgry, Cypr, Malta, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Austria, Bułgaria, 
Hiszpania, Holandia, Belgia, Finlandia, Chorwacja, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Monako i San Marino. 
 
Uczestnicy muszą również posiadać ważne rachunki bankowe w strefie SEPA (kraje UE, 
kraje EOG Liechtenstein, Norwegia i Islandia, jak również Szwajcaria, Monako i San Marino). 
Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 
 

3. Pracownicy YAMAHA, członkowie ich rodzin oraz inne osoby zaangażowane w 
konceptualizację i wdrażanie niniejszej promocji są wykluczone z uczestnictwa. Hurtownicy i 
detaliści nie są uprawnieni do uczestnictwa, nawet w imieniu 
współpracowników/znajomych/bliskich klientów końcowych. Wyłączone z uczestnictwa są 
również prywatne sprzedaże/zakupy oraz sprzedaże/zakupy za pośrednictwem aukcji 
internetowych (eBay) oraz sprzedaże/zakupy używanych urządzeń. 

 
4. Przebieg promocji: Klienci, którzy zakupią urządzenie uczestniczące od uczestniczącego 

dealera Yamaha  w krajach uczestniczących w trakcie trwania promocji, otrzymają zwrot 
gotówki w euro w kwocie podanej w załączonej tabeli. 
 

5. Lista uczestniczących sprzedawców jest dostępna na stronie promocji pod adresem 
http://www.stagepas-cashback.com. 
 

6. Listę urządzeń uczestniczących można znaleźć w załączonej tabeli  
 

MODEL Cashback  
Stagepas 400BT 50 €* 
Stagepas 600BT 100 €* 

*= Przelew w euro 

 

7. Okres promocji: Zakup urządzeń uczestniczących musi nastąpić pomiędzy 1 maja 2019 r. a 30 
czerwca 2019 r. 
 

8. Data zakupu to data podana na dowodzie zakupu lub, w przypadku zamówień złożonych 
online, data zamówienia potwierdzona przez sprzedawcę. 

9. Aby wziąć udział w promocji, należy zarejestrować urządzenie uczestniczące, podając pełne 
imię i nazwisko kupującego, dane rachunku bankowego oraz adres wraz z paragonem (w 
przypadku zakupów urządzeń uczestniczących w stacjonarnych punktach sprzedaży 
detalicznej) lub potwierdzenie zamówienia oraz fakturę (jeśli urządzenie uczestniczące jest 
zakupione online), a także numer seryjny urządzenia uczestniczącego. Rejestracja musi zostać 
zakończona do godziny 12:00 w dniu 15 lipca 2019 r. (okres rejestracji). 
 

http://www.stagepas-cashback.com/


 
10. Rejestracja jest możliwa wyłącznie online i musi zostać dokonana przez klienta pod adresem 

http://www.stagepas-cashback.com/register; rejestracja pocztą w celu otrzymania zwrotu 
gotówki nie jest możliwa. 
 

11. Każde gospodarstwo domowe może wziąć udział w promocji z maksymalnie 1 produktem 
uczestniczącym. 
 

12. Udział w promocji jest możliwy tylko raz na każde urządzenie uczestniczące. 
 

13. Jeżeli kupujący zwróci produkt sprzedającemu, kupujący nie jest w takim przypadku 
uprawniony do udziału w promocji CashBack, a wszelkie roszczenia kupującego zostaną 
odrzucone. Niniejsza klauzula w żaden sposób nie zabrania kupującemu korzystania z jego 
prawa do egzekwowania odpowiednich praw ustawowych lub gwarancyjnych. 
 

14. Jeżeli zwrot CashBack jest korzyścią podlegającą opodatkowaniu, niniejsze opodatkowanie 
leży po stronie odbiorcy. To samo dotyczy opłat bankowych odbiorcy - są one potrącane z 
CashBack banku odbiorcy. 
 

15. YAMAHA zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginalnej dokumentacji 
zakupu i sprawdzenia jej, do przeglądu wszystkich rejestracji i zgłoszeń w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz do zażądania przedstawienia wszelkich 
brakujących dokumentów. 
 

16. Klienci, którzy podadzą niekompletne informacje i/lub złożą niekompletną dokumentację 
podczas rejestracji urządzenia uczestniczącego, zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą 
elektroniczną i poproszeni o dostarczenie pełnej dokumentacji w ciągu siedmiu dni. Jeżeli 
jakikolwiek klient nie zastosuje się do tego żądania lub przekaże niekompletną dokumentację 
w ciągu siedmiu dni, zwrot gotówki zostanie odrzucony. 
 

17. marken mehrwert AG ma prawo wykluczyć klientów z promocji, jeżeli nie spełniają warunków 
uczestnictwa, naruszają warunki uczestnictwa, podają niedokładne dane osobowe, 
wykorzystują nieuczciwe środki pomocy i/lub próbują uczestniczyć w promocji częściej niż 
jest to dozwolone na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa. Jeśli istnieją podstawy 
do wykluczenia, YAMAHA Music oraz marken mehrwert AG są uprawnione - w tym po fakcie 
- do żądania zwrotu gotówki. 
 

18. Przelew SEPA będzie dokonywany w euro po ważnej rejestracji urządzenia uczestniczącego w 
ciągu 5 tygodni na rachunek bankowy wskazany przy rejestracji w obszarze płatności SEPA 
(kraje UE, państwa EOG Liechtenstein, Norwegia i Islandia oraz Szwajcaria, Monako i San 
Marino). Przelana kwota w euro zostanie przeliczona na inne waluty (np. CHF) na rachunek 
przez bank prowadzący rachunek. 
 

19. YAMAHA Music ma prawo przedwcześnie zakończyć promocję lub przedłużyć promocję lub 
zmodyfikować warunki uczestnictwa. Dotyczy to w szczególności przypadków siły wyższej i/lub 
nieoczekiwanie wysokiego zapotrzebowania na urządzenia uczestniczące oraz w przypadkach, 
w których nie można zapewnić prawidłowego wykonania promocji z przyczyn technicznych i/lub 
prawnych. W przypadku zmiany warunków uczestnictwa, każdy zarejestrowany klient zostanie 
natychmiast powiadomiony o tym fakcie pocztą elektroniczną; klient otrzyma należyty okres 
czasu, w którym może sprzeciwić się nowym warunkom promocji. Zmienione warunki 
uczestnictwa uznaje się za zatwierdzone, jeśli klient nie wyrazi sprzeciwu w wyznaczonym 
terminie. Klient nie może odmówić zgody bez podania ważnych powodów. 
 

20. Rejestrując urządzenie uczestniczące, klient deklaruje swoją zgodę na niniejsze warunki 
uczestnictwa. 
 

http://www.stagepas-cashback.com/register


 
21. Nie ma regresu prawnego. 

 
22. Rejestrując się, uczestnik poda dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i dane 

bankowe, które są przechowywane i przetwarzane przez YAMAHA oraz agencję wykonawczą 
w celu przeprowadzenia promocji i które są związane z zawarciem promocji wyrażającej 
zgodę na otrzymanie naszego biuletynu. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić 
się wykorzystaniu swoich danych osobowych, powiadamiając o tym 
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. O ile nasi zewnętrzni dostawcy wchodzą w 
kontakt z Państwa danymi osobowymi, w kontekście umowy przetwarzania danych zgodnie z 
art. 28 DSGVO zapewnia zgodność tych przepisów z przepisami o ochronie danych w ten 
sam sposób. 
 
Ochrona danych: Dane osobowe zebrane przez Yamaha w trakcie niniejszej promocji 
CashBack są wykorzystywane na podstawie Deklaracji Prywatności Danych, która jest 
dostępna na następującej stronie internetowej: https://uk.yamaha.com/en/privacy_policy/. 

 

 

https://uk.yamaha.com/en/privacy_policy/

