
TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PROMOȚIA FELLOWES DE CASHBACK LA DISTRUGĂTOARE 

1. Promoția se adresează persoanelor rezidente în Germania, Austria, Belgia, Franța, UK, Irlanda, 

Luxemburg, Olanda, Elveția, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Finlanda, 

România, Croația, Slovacia, Grecia care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția angajaților Fellowes 

și a rudelor apropiate ale acestora, a agenților, distribuitorilor, a oricăror revânzători Fellowes sau a 

oricărei persoane implicate profesional în această promoție. 

2. Participanții trebuie să dețină un cont bancar în țara de rezidență. 

3. Înscriindu-se în această promoție, participantul acceptă termenii și condițiile de față și se consideră 

că a citit politica de confidențialitate Fellowes. 

4. Această ofertă din partea companiei Fellowes constă din rambursarea unei părți a prețului de 

achiziție plătit de participanți pentru un produs eligibil, achiziționat într-o perioadă specifică de timp 

(„Perioada Promoției“). Detaliile fiecărei oferte, inclusiv produsele participante și sumele rambursate 

pot fi găsite pe www.fellowes-promotion.com („Site-ul Operațiunii Promoționale“). Cererile trebuie 

trimise integral în termen de 45 de zile de la achiziție. Cererile primite mai târziu de 45 de zile de la 

data achiziției vor fi respinse. 

5. Promoția este valabilă numai pentru următoarele produse Fellowes, la achizițiile efectuate în 

perioada 01.04.2021 - 30.06.2021, în Germania, Austria, Belgia, Franța, UK, Irlanda, Luxemburg, 

Olanda, Elveția, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Finlanda, România, 

Croația, Slovacia, Grecia Promoția este oferită în limita disponibilității produselor la Fellowes și 

revânzătorii acestuia: 

Toate țările: 

  LX45 LX65 LX85 LX200 LX210 LX220 

SKU EU  4400501 4400701 4400801 5502201 5502501 5502601 

SKU UK  4401501 4400601 4400901 5502301 5502501 5502601 

SKU CH  4400501 4400701 4400801 5502201 5502501 5502601 

              

AUSTRIA  € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

GERMANIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

ELVEȚIA CHF 10 CHF 15 € 20 CHF 25 CHF 30 CHF 40 

BELGIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

OLANDA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

LUXEMBURG € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

FRANȚA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

UK £8 £12 £15 £20 £25 £35 

IRLANDA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

SPANIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

PORTUGALIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

ITALIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

POLONIA 40 zł 60 zł 80 zł 100 zł 120 zł 175 zł 

REPUBLICA CEHĂ  250 Kč 400 Kč 500 Kč 600 CZK 800 Kč 1.100 Kč 

UNGARIA 3.000 Ft 4.500 Ft 6.000 Ft 8.000 Ft 9.000 Ft 12.000 Ft 

FINLANDA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

SLOVACIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

CROAȚIA 70 HRK 110 HRK 150 HRK 190 HRK 220 HRK 300 HRK 

ROMÂNIA 45 L 70 L 90 L 120 L 140 L 190 L 

GRECIA € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 

 



 

  LX 201 (Alb) LX 201 (Negru) LX 211 (Alb) LX 211 (Negru) LX 221 (Alb) LX 221 (Negru) 

SKU EU  5050101 5050001 5050301 5050201 5050501 5050401 

SKU UK  5160101 5160001 5050301 5050201 5050501 5050401 

SKU CH  5103801 5103901 5104001 5104101 5104201 5104301 

              

AUSTRIA  € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

GERMANIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

ELVEȚIA CHF 25 CHF 25 CHF 35 CHF 35 CHF 50 CHF 50 

BELGIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

OLANDA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

LUXEMBURG € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

FRANȚA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

UK £20 £20 £30 £30 € 45 € 45 

IRLANDA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

SPANIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

PORTUGALIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

ITALIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

POLONIA 100 zł 100 zł 150 zł 150 zł 200 zł 200 zł 

REPUBLICA CEHĂ  600 CZK 600 CZK 900 Kč 900 Kč 1.200 Kč 1.200 Kč 

UNGARIA 8.000 Ft 8.000 Ft 11.500 Ft 11.500 Ft 16.000 Ft 16.000 Ft 

FINLANDA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

SLOVACIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

CROAȚIA 190 HRK 190 HRK 250 HRK 250 HRK 370 HRK 370 HRK 

ROMÂNIA 120 L 120 L 170 L 170 L 240 L 240 L 

GRECIA € 25 € 25 € 35 € 35 € 50 € 50 

 

Numai pe Amazon: 

 

În exclusivitate pe 
Amazon 

  LX30M (alb) LX31M (alb)  

SKU EU  5264001 5264201 

SKU UK  5264101 5264201 

    
GERMANIA € 25 € 35 

BELGIA € 25 € 35 

OLANDA € 25 € 35 

FRANȚA € 25 € 35 

UK £20 £30 

SPANIA € 25 € 35 

 

Toate înscrierile trebuie efectuate până în data de 14.08.2021. 

O singură înscriere de persoană/companie/adresă/cont bancar. Fiecare participant poate intra în 

această promoție cu maxim 5 distrugătoare de hârtie, cu condiția ca toate cele 5 distrugătoare să fie 

incluse pe aceeași factură. În acest caz, participantul trebuie să depună câte o cerere separată pentru 

fiecare distrugător, în aceeași zi. În caz contrar, cererile succesive vor fi respinse. 

6. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să intre pe www.fellowes-promotion.com, să completeze 

integral formularul și să trimită chitanțele aferente și numerele de serie în conformitate cu T&C de 

față. Toate informațiile trebuie să fie exacte. Oferta nu este transferabilă. 



7. Promoția constă din oferta Fellowes de a rambursa o parte din prețul de achiziție plătit de către 

participant pentru anumite produse Fellowes achiziționate în perioada promoției. Numărul minim de 

produse achiziționate este de o (1) unitate. Sumele rambursate sunt publicate în broșura promoției și 

pe site-ul web al promoției. 

8. Plata se va efectua numai după ce participantul a furnizat documentația necesară pentru 

procesarea cererii de rambursare. 

9. Cererea se face pe internet. Participantul completează formularul de cerere online, înscriind datele 

noului produs, datele sale personale și datele bancare. 

10. După primirea cererii complete de către Fellowes, participantul va primi un e-mail de confirmare 

de primire. După verificarea cu rezultat pozitiv a cererii participantului, plata va fi efectuată în 

termen de 30 de zile, în contul bancar al participantului. Plățile pot fi efectuate numai într-un cont 

bancar național. Plata va fi efectuată numai după ce participantul a furnizat toate datele necesare 

pentru procesarea cererii sale de rambursare promoțională. 

11. Rambursarea nu poate fi acordată participantului care: 
a) nu a cumpărat cel puțin 1 produs eligibil în perioada promoției; și/sau 
b) nu a completat formularul de înscriere online; și/sau 
c) nu a furnizat o copie a dovezii de plată; și/sau 
d) nu a depus cererea în intervalul de timp stabilit; și/sau 
e) nu a furnizat la timp toate detaliile lipsă; și/sau 
f) a cumpărat distrugătorul de la un furnizor terță parte, care vinde prin eBay sau alte Marketplaces.  
 
12. Participanților care depun o cerere incompletă li se oferă posibilitatea de a furniza detaliile sau 

documentele necesare în termen de 7 zile de la solicitarea Fellowes. În cazul în care participantul tot 

nu îndeplinește termenii și condițiile, rambursarea va fi refuzată. 

13. Rambursarea va fi plătită numai după îndeplinirea de către participant a termenilor și condițiilor 

de față. 

14. Această ofertă nu poate fi utilizată în combinație cu alte oferte Fellowes în desfășurare în aceeași 

perioadă. 

15. Pentru a îndeplini condițiile pentru rambursare, participantul trebuie să fi cumpărat el însuși 

produsul. Acceptând acești termeni, participantul dă asigurări că el este proprietarul produsului și că 

nu există pretenții ale unor terți. 

16. Participantul poate adresa eventualele întrebări despre campanie și despre situația procesării 

cererii prin e-mail companiei Fellowes. Informații suplimentare în acest sens puteți găsi la finalul 

acestui document. 

17. Fellowes nu își asumă nicio răspundere pentru cererile pierdute, întârziate, deteriorate sau greșit 

adresate, exceptând cazurile de neglijență, culpă sau acțiuni sau omisiuni deliberate din partea 

Fellowes sau a agenților săi. Fellowes nu își asumă nicio răspundere pentru defecțiuni sau daune 

tehnice, hardware, software, server, website sau de altă natură. 

18. În cazul unor circumstanțe excepționale în afara controlului său rezonabil și numai acolo unde 

circumstanțele fac ca acest lucru să fie inevitabil, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula sau 

modifica această promoție sau termenii și condițiile de față în orice moment, dar se va strădui 

întotdeauna să reducă la minim efectul negativ asupra participanților pentru a evita o dezamăgire 

inutilă. 



19. În momentul înregistrării, participantul va furniza lui Fellowes datele sale cu caracter personal și 

acestea vor fi transferate unui birou Fellowes și agenților săi pentru a desfășura această promoție și 

pentru analize de marketing și de control al calității. Fellowes și agenții săi sunt responsabili de 

păstrarea, procesarea și transferarea în siguranță a datelor cu caracter personal ale participantului, 

iar participantul, înregistrându-se, este de acord cu termenii și condițiile de față. Bifând căsuța 

corespunzătoare de pe formularul de înregistrare online, participanții sunt de asemenea de acord ca 

organizatorul, alte unități Fellowes și/sau agenții lor să le proceseze datele personale pentru a-i 

informa despre alte promoții, despre noi produse și servicii și pentru analize de marketing și de 

control a calității. Participanții au dreptul de a consulta și de a solicita rectificarea datelor lor deținute 

de către organizator. Cererile în acest sens trebuie trimise organizatorului la adresa de e-mail de mai 

jos. 

20. Ocazional, pe întreaga durată a promoției, Fellowes își rezervă dreptul de a comunica informații 

suplimentare despre produsele la promoție și detalii despre promoție. Acest lucru nu contravine 

drepturilor participanților stabilite în clauza mai sus menționată. 

21. Dispozițiile corespunzătoare pot fi vizualizate pe site-ul promoției și pot fi obținute gratuit scriind 

la adresa de e-mail indicată mai jos în acești termeni de participare. 

22. Fellowes nu va transmite datele cu caracter personal ale participantului niciunei alte organizații 

fără permisiunea acestuia, cu excepția Benamic (fosta Interpay Sales Promotion), IDA Business & 

Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland care este agentul desemnat de Fellowes să gestioneze 

această promoție. 

23. Adresa de e-mail de contact pentru această campanie este fellowes@promotion-update.com, iar 

site-ul promoției este www.fellowes-promotion.com. Acest URL este destinat numai depunerii online 

a cererii de înscriere în această promoție 

24. Chitanța/le originală/e TREBUIE păstrată/e până la verificarea validității cererii și până la 

efectuarea plății.  Fellowes își rezervă dreptul de a solicita chitanțele de achiziție originale pentru 

toate produsele cumpărate și înregistrate, pentru a verifica dacă produsele au fost achiziționate în 

mod legal. 

25. Chitanțele nu vor fi returnate. 

26. După caz,  participanții trebuie să ceară permisiunea angajatorului înainte de înscrierea în această 

promoție. Toate obligațiile fiscale rezultate ca urmare a înscrierii sunt în sarcina participanților. 

27. Orice chestiune legată de interpretarea juridică a regulilor se va rezolva pe baza legislației 

engleze, iar tribunalele din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție exclusivă. 

28. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica, la discreția sa, orice participant care abuzează 

de, care subminează sau manipulează fraudulos desfășurarea Promoției sau care acționează în orice 

manieră care, conform Organizatorului, încalcă termenii și condițiile.  

29. În cazul în care Fellowes efectuează o plată din greșeală, cauzată sau nu de culpa (intenționată 

sau nu) participantului, Fellowes își va exercita dreptul legal de a solicita restituirea, și, în cazul în 

care este vorba despre necinste, să raporteze chestiunea autorităților competente. 

30. Fellowes va trimite gratuit termenii și condițiile acestei promoții oricărei persoane care solicită 

acest lucru. 

31. Organizator: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, U.K 


