
 

 

 

Pogoji in pravila za sodelovanje v akciji Nikon 

CASHBACK 
 

1. Akcija CASHBACK je promocijska akcija podjetja Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5-7, 1120 Dunaj, Avstrija (v nadalje-

vanju: »Nikon«).  

 

2. Do sodelovanja v akciji so upravičeni vsi polnoletni kupci (fizične osebe) z veljavnim bančnim računom (v nadaljevanju: kup-

ci), z izjemo oseb, ki so zaposlene v podjetju Nikon; v podjetjih, pri trgovcih, pri drugih preprodajalcih ali agencijah za oglaše-

vanje ali promocijo, ki so povezani s podjetjem Nikon; ali pri drugih podjetjih, ki so bila udeležena pri snovanju in izvajanju 

akcije CASHBACK (vključno z njihovimi sorodniki). Sodelovanje v akciji CASHBACK je za kupce prostovoljno. 

 

3. Akcija CASHBACK je časovno omejena od 1. novembra 2018 do vključno 15. januarja 2019. Registracija in vložitev zahtevka 

za vračilo denarja CASHBACK morata biti opravljeni do vključno 31. januarja 2019 na spletnem naslovu 

www.nikon.si/cashback. 

 

4. Sodelovanje v akciji je mogoče samo z izdelki, ki so vključeni v akcijo CASHBACK, ki jih kupec kupi v času trajanja akcije 

CASHBACK pri NIKON slovenskem distribucijskem partnerju (v nadaljevanju: distribucijski partner). Za določitev trenutka 

nakupa je ključen datum, zapisan na računu. Seznam distribucijskih partnerjev v akciji je na voljo na naslovu 

https://www.nikon.si/cashback/imenik-prodajalcev.page. Vsak NIKON-ov distribucijski partner v akciji ima proste roke pri svoji 

cenovni politiki tudi glede akcijskih izdelkov. 

 

5. Sodelovanje v akciji CASHBACK vključuje več korakov: 

a) Kupec obišče spletno stran www.nikon.si/cashback in na navedeni povezavi ustvari uporabniški račun ali uporabi že 

obstoječ uporabniški račun. V ta namen vpiše vse potrebne podatke v spletni obrazec (uporabniško ime, geslo, ime kup-

ca, naslov, e-poštni naslov, podatki o bančnem računu). 

b) Kupec registrira svoje akcijske izdelke CASHBACK. Kupec se v ta namen prijavi z uporabniškim imenom in geslom ter 

izpolni spletni obrazec na strani www.nikon.si/cashback. Nato kupec navede, kateri izdelek je kupil in vnese serijsko(e) 

številko(e) ustreznega(ih) akcijskega(ih) izdelka(ov) CASHBACK. Kupec nato za ustrezni izdelek v akciji CASHBACK 

priloži poskeniran (i) račun in (ii) garancijo za NIKON-ov izdelek. (Garancija je ali ločen dokument priložen k izdelku ali 

pa na zadnji strani navodil za uporabo, ki so priložena NIKON-ovemu izdelku). Oba dokumenta morata biti dobro berlji-

va. Uporabiti je mogoče datoteke v formatu PDF in JPG. Kupec lahko svoje akcijske izdelke CASHBACK registrira tudi 

vsakega posebej (vendar najpozneje do 31. januarja 2019). 

c) Označite potrditveno polje in s tem potrdite, da sprejemate pogoje akcije CASHBACK. 

d) S klikom na gumb »Pošlji« naložite in oddajte podatke in dokumente. 

 

Sodelovanje v akciji CASHBACK je brez izjeme mogoče le pod pogojem, da vse zgoraj navedene podatke in dokumente 

pošljete prek spletnega obrazca na naslov www.nikon.si/cashback do vključno 31. januarja 2019. Poznejše prijave ne bodo 

upoštevane. Nikon ne odgovarja za podatke, ki se med oddajo izgubijo, zamudijo, narobe usmerijo ali poškodujejo. 

 

 

6. NIKON-ovi izdelki v akciji CASHBACK so: 

 

Koda izdelka Naziv izdelka 
Cashback zne-

sek 
Kategorija izdelkov 

DSLR fotoaparati       

VBA520AE D850 ohišje € 300 SD1 Professional izdelek 

VBA520K001 D850 Kit AF-S 24-120 mm VR € 300 SD1 Professional izdelek 

VBA420AE D750 ohišje € 300 SD2 Prosumer izdelek 

VBA420K001 D750 Kit AF-S 24-85 mm VR € 300 SD2 Prosumer izdelek 

VBA420K002 D750 Kit AF-S 24-120 mm VR € 300 SD2 Prosumer izdelek 

VBA480AE D500 ohišje € 200 SD2 Prosumer izdelek 

VBA480K001 D500 Kit AF-S DX 16-80 mm 1:2,8-4 ED VR € 200 SD2 Prosumer izdelek 

VBA510AE D7500 ohišje € 200 SD2 Prosumer izdelek 

VBA510K001 D7500 Kit AF-S DX 18-105 mm 1:3.5-5.6G ED VR € 200 SD2 Prosumer izdelek 
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VBA510K002 D7500 Kit AF-S DX 18-140 mm 1:3.5-5.6G ED VR € 200 SD2 Prosumer izdelek 

VBA500AE D5600 ohišje € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA500K001 D5600 KIT AF-P DX 18-55 VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA500K003 D5600 KIT AF-S DX 18-105 VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA500K002 D5600 KIT AF-S DX 18-140 VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA500K004 D5600 Kit AF-P DX 18-55 VR + AF-P DX 70-300 VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA490K001 D3500 Kit AF-P 18-55 mm VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA550K003 D3500 Kit AF-S 18-105 mm VR  € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA550K004 D3500 KIT AF-S DX 18-140 VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

VBA550K005 D3500 Kit AF-P DX 18-55 VR + AF-P DX 70-300 VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

Objektivi       

JAA801DA AF-S NIKKOR 14-24mm 1:2.8G ED € 300 SD2 Prosumer izdelek 

JAA806DB AF-S NIKKOR 16-35mm 1:4G ED VR € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA808DA AF-S NIKKOR 28-300mm 1:3.5-5.6G ED VR € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA830DA AF-S NIKKOR 70-200mm 1:2.8E FL ED VR € 300 SD2 Prosumer izdelek 

JAA815DA AF-S NIKKOR 70-200mm 1:4G ED VR € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA833DA AF-P NIKKOR 70-300mm 1:4.5-5.6E ED VR € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA822DA AF-S NIKKOR 200-500 mm 1:5,6E ED VR € 200 SD2 Prosumer izdelek 

JAA632DB AF-S MICRO NIKKOR 60mm 1:2.8G ED € 50 SD2 Prosumer izdelek 

JAA630DB AF-S MICRO NIKKOR 105mm 1:2.8G IF ED VR € 75 SD2 Prosumer izdelek 

JAA831DA AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA015DA AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8G € 50 SD2 Prosumer izdelek 

JAA131DA AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED € 300 SD1 Professional izdelek 

JAA140DA AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED € 300 SD1 Professional izdelek 

JAA134DA AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G € 300 SD1 Professional izdelek 

JAA136DA AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G € 300 SD1 Professional izdelek 

JAA338DA AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G € 300 SD1 Professional izdelek 

JAA343DA AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED € 300 SD1 Professional izdelek 

JAA832DA AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR € 50 SD3 Advanced izdelek 

JAA804DA AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA825DA AF-S DX NIKKOR 16-80 mm 1:2,8-4E ED VR € 100 SD2 Prosumer izdelek 

JAA638DA AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED € 50 SD2 Prosumer izdelek 

JAA637DA AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR € 50 SD2 Prosumer izdelek 

JAA813DA AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II € 100 SD3 Advanced izdelek 

JAA821DA AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

JAA829DA AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR € 100 SD3 Advanced izdelek 

JAA828DA AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED € 50 SD3 Advanced izdelek 

COOLPIX fotoaparati       

VQA070K001 W300 črn € 50 SD3 Advanced izdelek 

VQA071K001 W300 oranžen € 50 SD3 Advanced izdelek 

VQA072K001 W300 rumen € 50 SD3 Advanced izdelek 

VQA073K001 W300 maskirni € 50 SD3 Advanced izdelek 

VNA910E1 A900 črn € 50 SD3 Advanced izdelek 

VNA911E1 A900 srebrn € 50 SD3 Advanced izdelek 

VNA951E1 B500 črn € 30   

VNA952E1 B500 vijoličast € 30   

VNA953E1 B500 rdeč € 30   
 

 

 

 



 

 

V zvezi s tem velja: 

a. Sodelovanje v akciji CASHBACK je mogoče samo z nakupom novih izdelkov v akciji CASHBACK, ki so navedeni v zgor-

njem seznamu (podrobnosti o izdelkih najdete na naslovu www.nikon.si/cashback). 

b. Sodelovanje v akciji CASHBACK je z vsako serijsko številko določenega izdelka v akciji CASHBACK mogoče samo 

enkrat.  

c. Vsak kupec lahko pridobi znesek vračila CASHBACK za največ tri (ne nujno različne) fotoaparate COOLPIX v akciji CAS-

HBACK, največ tri (različne) objektive v akciji CASHBACK in za največ en zrcalnorefleksni fotoaparat v akciji CASHBACK 

(ohišje ali kit). Kit oziroma komplet pomeni ohišje s priloženim objektivom. Priloženi objektiv v kompletu se ne smatra kot 

drugi objektiv v akciji CASHBACK, ampak kot sestavni del registriranega zrcalnorefleksnega fotoaparata v akciji CASH-

BACK.  

d. Iz akcije CASHBACK so izključeni izdelki, ki so bili vzeti iz kita (kompleta) in prodani posebej.  

e. Kupec lahko kupi izdelke v akciji CASHBACK pri različnih slovenskih distribucijskih partnerjih, ki sodelujejo v akciji. 

 

7. Račun mora vsebovati naslednje podatke:  

a. ime in naslov trgovca v akciji NIKON; 

b. količino in naziv kupljenega(ih) izdelka(ov) v akciji CASHBACK; in 

c. datum računa. 

 

Priporočljivo je, da sta na računu navedena ime in naslov kupca. 

 

8. Znesek CASHBACK bo praviloma nakazan na vaš transakcijski račun v 30 delovnih dneh po prejemu popolnih podatkov in 

dokumentov. Prosimo, upoštevajte, da se lahko prenos zneska vračila CASHBACK zavleče zaradi obdelave v banki, na kar 

Nikon nima vpliva. 

 

9. Znesek vračila CASHBACK se izplača izključno prek bančnega nakazila. Izplačilo v gotovini, s poštno nakaznico ali v obliki 

čeka ni mogoče. Nikon ne odgovarja za morebitne bančne stroške, ki jih terjajo banke za prejem zneska vračila CASHBACK.  

 

10. Za izvedbo akcije CASHBACK skrbi naslednja agencija po Nikonovem naročilu: 

marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Str. 1, 68163 Mannheim, Nemčija. 

 

11. Varstvo podatkov: Nikon se je zavezal k varstvu podatkov in v zvezi s tem velja Nikonova Izjava o zasebnosti, ki je objavlje-

na na naslovu www.nikon.si. Podatke, ki jih posredujejo kupci, bosta Nikon oz. agencija, ki izvaja akcijo, uporabila izključno za 

preverjanje in izvajanje te akcije CASHBACK in za registracijo izdelkov. Ti podatki ne bodo uporabljeni v oglaševalske name-

ne, razen če kupec pri registraciji izdelka izrecno soglaša s prejemanjem Nikonovega newslettra in Nikonovih servisnih obves-

til. 

 

Pravna podlaga za to je izpolnitev pogodbe. V akciji CASHBACK ni mogoče sodelovati brez posredovanja podatkov. V skladu 

z veljavnimi pravnimi predpisi ima kupec v zvezi s svojimi osebnimi podatki (i) pravice do dostopa, popravka ali izbrisa, omeji-

tve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov. Te pravice lahko uresničuje pri Nikonu; (ii) pravico do ugovora pri pristojnem 

nadzornem organu (v Avstriji: avstrijski organ za varstvo podatkov). Podatke, ki jih posreduje kupec, Nikon obdeluje le toliko 

časa (in hrani), kolikor je potrebno za doseganje namenov, imenovanih v Pogojih in pravilih za sodelovanje v akciji Nikon 

Cashback, ali kot to sicer zahtevajo veljavni pravni predpisi. Nikon v vsakem primeru hrani podatke, ki jih posreduje kupec, do 

izteka zastaralnih rokov morebitnih pravnih zahtevkov ali do izteka zakonskih rokov hrambe. Ostale določbe v zvezi z vars-

tvom podatkov lahko najdete na naslovu www.nikon.si. 

 

12. Podatki in dokumenti, ki jih posredujejo kupci, ostanejo pri Nikonu. Nikon si pridržuje pravico, da v primeru suma na zlorabo 

preveri originalna dokazila. Nikon si v primeru kršitve teh pogojev akcije CASHBACK ali suma na druga nedovoljena ali nepo-

štena ravnanja v povezavi s to akcijo CASHBACK pridržuje pravico, da kupca oz. distribucijskega partnerja v akciji izključi iz 

te akcije CASHBACK in po potrebi takoj sproži ustrezne pravne ukrepe. Kupec mora Nikonu v tem primeru vrniti znesek 

CASHBACK. 

 

13. Kupci, ki posredujejo nepopolne podatke ali dokumente, so o tem (če je le mogoče) obveščeni in imajo priložnost, da manjka-

joče podatke oz. dokumente dostavijo v roku 14 dni. Ta rok začne teči z datumom obvestila. Če se kupec ne odzove na tak-

šen poziv oz. če ponovno posreduje nepopolne podatke oz. dokumente, izgubi pravico do izplačila zneska vračila CASH-
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BACK. Nikon si pridržuje pravico, da ne obdela nepopolnih, napačnih, zavajajočih, spremenjenih, ponarejenih ali na kateri 

drug način nezakonitih prijav. Če kupec v roku štirih tednov po oddaji svojih podatkov in dokumentov ne prejme odgovora od 

Nikona, je zaprošen, naj se brez posebnega poziva oglasi po e-pošti (dijana@ecetera.si) ali na telefon akcije CASHBACK: 01/ 

600 10 10 (pon.–pet. od 8h do 16h, razen ob državnih praznikih). 

 

14. Stranka mora vrniti Nikonu znesek vračila CASHBACK, če (i) kupec izdelek, kupljen v akciji CASBHACK, vrne NIKON-ovemu 

trgovcu v akciji in se kupna pogodba razveljavi, ali (ii) če NIKON-ov trgovec v akciji odkupi nazaj izdelek v akciji. 

 

15. Akcija CASHBACK bo potekala samo do razprodaje zalog. Če izdelek v akciji CASHBACK v času trajanja akcije CASHBACK 

ni več na zalogi, kupec iz tega naslova nima pravice zahtevati poznejšega vračila zneska CASHBACK. 

 

16. Nikon ima v primeru utemeljenega razloga pravico, da v kateremkoli trenutku in brez predhodnega obvestila spremeni pogoje 

akcije CASHBACK ali da akcijo CASHBACK konča. Kupec v tem primeru ni upravičen do nikakršnih zahtevkov do Nikona.  

 

17. Kupec z oddajo teh podatkov in dokumentov jamči za njihovo pravilnost, se strinja s pogoji akcije CASHBACK in se zavezuje 

k njihovemu upoštevanju. 

 

18. Če vračilo CASHBACK predstavlja obdavčljivo ugodnost za kupca ali povzroči nastanek obveznosti za plačilo dajatev, je 

kupec sam dolžan plačati takšen davek oz. dajatve.  

 

19. Pri razlagi teh pravil velja avstrijsko pravo. Pravna sredstva so izključena. 

 

 

Tako preprosto lahko prejmete Nikonovo vračilo denarja CASHBACK: 

 

1. V časovnem obdobju od petka 1. novembra 2018 do vključno 15. januarja 2019 kupite do tri fotoaparate COOLPIX v akciji 

CASHBACK, tri objektive v akciji CASHBACK oziroma en zrcalno-refleksni fotoaparat v akciji CASHBACK.  

 

2. Obiščite internetno stran www.nikon.si/cashback. Tam boste našli vse potrebne informacije in neposredno povezavo za regis-

tracijo izdelkov. Registracija je brezplačna in je pogoj za sodelovanje.  

 

3. Na naslovu www.nikon.si/cashback odprite svoj uporabniški račun in registrirajte svoje naprave v akciji CASHBACK do 15. 

septembra 2018. Upoštevajte navodila na strani akcije www.nikon.si/cashback. Za vse izdelke v akciji CASHBACK boste pot-

rebovali račun in garancijo, ki je priložena izdelku. 

 

 

Kupci se lahko s svojimi vprašanji in zahtevki obrnejo na telefon akcije CASHBACK: 

 

    Telefonska številka  E-pošta 

 

Slovenija:   01/ 600 10 10   dijana@ecetera.si 

 

Ponedeljek – petek  8–16h; razen ob državnih praznikih v Sloveniji  

 

 

 

 

 

Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5-7 1120 Dunaj | Internet: www.nikon.at | Reg. št. WEEE: ATU70991607, FN 452130 y 

Direktor: Makoto Sone 

 

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. 
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