
REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ AB FOTO - JBL (dalej "Regulamin") 
 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. „Organizatorem” akcji marketingowej AB FOTO – JBL („Akcja marketingowa”) jest AB FOTO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 02-078, ul. Krzywickiego 34, NIP 1132646403, REGON 140796039, Sąd 
Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000271999 Wysokość 
kapitału zakładowego : 1 500 000,00 PLN. 
2. „Akcja marketingowa” przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) 
k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Akcji marketingowej”). 
 
§ 2. Czas trwania i miejsce „Akcji marketingowej” 
 
1. „Akcja marketingowa” trwa od 12 lutego 2018 roku do 31 marca 2018 roku na terenie salonów 
sprzedaży „Organizatora” („Salony”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
oraz w sklepie internetowym www.abfoto.pl 
2. Zwycięzców „Akcji marketingowej” podamy na stronie www.abfoto.pl w załączniku do niniejszego 
Regulaminu, do dnia 05.04.2018 roku. 
3. Do udziału w „Akcji marketingowej”  niezbędne jest spełnienie następujących warunków: 
a) dokonanie w terminie od 12.02 do 31.03.18 r. w salonie lub w sklepie internetowym „Organizatora” 
dowolnego zakupu produktu JBL i przesłanie skanu/kopii paragonu na adres konkurs@abfoto.pl w 
temacie wpisując AKCJA MARKETINGOWA JBL 
b) odpowiedzieć na pytanie: Za co cenisz markę JBL? Design? Jakość dźwięku? Niezawodność?  
Swoją odpowiedź należy krótko uzasadnić.  
c) w treści wiadomości należy podać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, miasto, e-mail. 
 
§ 4. Komisja „Organizatora akcji marketingowej” 
 
1. Nad prawidłowością przebiegu „Akcji marketingowej” przy zachowaniu należytej staranności będzie 
czuwać 2 osobowa Komisja („Komisja”) składająca się z przedstawicieli „Organizatora”. 
2. „Komisja” wybierze najciekawsze odpowiedzi, a ich autorzy zostaną nagrodzeni. Decyzja „Komisji” 
jest ostateczna. 
 
§ 5. Nagrody 
 
1. Nagrodami w „Akcji marketingowej” jest: 
- 7 parasoli JBL 
- 13 czapeczek JBL 
- 10 długopisów JBL 
- 5 kuponów o wartości 148 zł/każdy upoważniający do wykonania AB Fotoksiążki za 1 zł  
 
Kupon rabatowy na AB Fotoksiążkę upoważnia do jednorazowego zamówienia 1 sztuki AB Fotoksiążki 
za cenę 1 PLN, w formacie 30x30 cm, 36 stron, twarda okładka. W przypadku zamówienia droższego 
wycena zostanie pomniejszona o wartość kuponu rabatowego. Kupon rabatowy nie może być 
zrealizowany przy zakupie AB Fotoksiążki o niższej wartości. Projekt AB Fotoksiążki wykonuje się online 
poprzez stronę www.abfoto.pl (link do projektowania https://abfoto.pl/uslugi-foto/ab-fotoksiazka ). 
2. Uczestnikom „Akcji marketingowej” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, czy też wymiany nagrody na inną. 
Nie narusza to uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady, 
gwarancji, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 
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3. O przyznaniu Nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu 
wyników na stronie www.abfoto.pl . „Organizator” prześle taką informacje na adres mailowy, podany 
w wiadomości elektronicznej wysłanej wraz ze zgłoszeniem. 
4. Zwycięzcy zobowiązani są odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość 
tę otrzymali. Na odpowiedź od danego Zwycięzcy „Organizator” będzie czekać 3 dni od momentu 
wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt. 3. powyżej. 
5. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Zwycięzcy, 
Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej. 
6. Po otrzymaniu potwierdzenia od Zwycięzcy, Organizator przedstawi termin przekazania Nagrody. 
Wręczenie nagrody Zwycięzcy odbędzie się w wybranym przez Zwycięzcę Salonie. 
7. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie 
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec „Organizatora”. 
8. Zwycięzcy „Akacji marketingowej” utracą prawo do otrzymania nagrody jeżeli: 
a) Organizatorowi nie uda się skontaktować drogą elektroniczną ze Zwycięzcami w celu 
przeprowadzenia weryfikacji w ramach dwóch prób dotarcia, 
b) nie potwierdzą oni danych podanych w wysłanej wiadomości elektronicznej. 
9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zwycięzcy „Akcji marketingowej”, opisanej w pkt. 5 powyżej, 
prawo do nagrody przechodzi na zgłoszenie z kolejną lokatą na liście rezerwowej. Zwycięzcy „Akcji 
marketingowej” z listy rezerwowej podlegają weryfikacji w trybie wskazanym w pkt. 5. powyżej. 
10. Procedura ta będzie powtórzona, aż do wyczerpania listy rezerwowej. W przypadku braku na liście 
rezerwowej odpowiedniej ilości zgłoszeń - nagroda pozostanie w dyspozycji „Organizatora”. 
11. „Komisja” sporządza protokół z przyznania nagród, który będzie udostępniony w siedzibie 
Organizatora, wszystkim zainteresowanym „Uczestnikom Akcji marketingowej” niezwłocznie po jej 
sporządzeniu. 
12. Lista Zwycięzców z podaniem imienia, nazwiska, miasta oraz przyznanej nagrody dostępna będzie 
w każdym z „Salonów”, w siedzibie „Organizatora” oraz na www.abfoto.pl. 
13. „Uczestnik Akcji marketingowej” przystępując do „Akcji marketingowej” wyraża zgodę na 
umieszczenie jego danych na liście Zwycięzców w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.  
14. „Organizator” nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru którejkolwiek z nagród przez 
Zwycięzców „Akcji marketingowej” z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy „Akcji marketingowej”. 
15. Warunkami wydania nagrody, do wypełnienia których łącznie zobowiązany jest Zwycięzca „Akcji 
marketingowej” są: 
a) stawienie się w Salonie Sprzedaży najbliższym miejscu zamieszkania Zwycięzcy w terminie ustalonym 
przez „Organizatora”. 
b) podpisanie protokołu odebrania nagrody. 
 
§ 6. Reklamacje 
 
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Akcją marketingową” „Uczestnik” może 
poinformować „Organizatora”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres „Organizatora”: 
AB FOTO ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa z dopiskiem: ”Akcja marketingowa AB FOTO – JBL” w 
czasie trwania „Akcji marketingowej”, w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia. 
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez „Organizatora” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania. „Organizator” rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. O decyzji „Organizatora” „Uczestnik” zostanie powiadomiony pisemnie. 
3. Decyzja „Organizatora” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 
 
§ 7. Postanowienia końcowe 
 
1. „Organizator” nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 
trzeciej przez „Uczestników”. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do nagrody. 
2.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

http://www.abfoto.pl/


cywilnego. 
3. „Organizator” może wykluczyć „Uczestnika Akcji marketingowej” w przypadku naruszenia przez 
„Uczestnika” postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Niniejsza „Akcja marketingowa” nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy 
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 
5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w okresie trwania „Akcji marketingowej” w siedzibie 
„Organizatora”, w Salonach oraz na stronie internetowej www.abfoto.pl (Załącznik nr 1 – Lista Salonów 
Organizatora) 
 
Załącznik nr 1 - lista salonów Organizatora 
 

BB1_BB  _X25   9.00-21.00 Galeria Sfera ul. Mostowa 2, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33/484 22 51  kom. 

665-353-381,  bb1@abfoto.pl BI1_Ć  _X22   9.00-21.00 Alfa Białystok ul. Świętojańska 15, 15-277 

Białystok, tel. 85/ 741-82-58  kom. 509-665-355, bi1@abfoto.pl BY4_X33  9.00-21.00 Zielone Arkady 

Al. Wojska Polskiego 1,  85-171 Bydgoszcz Tel. 52/342-78-34  kom. 665-353-307, by4@abfoto.pl 

DG2_DG _X28   9.00-21.00 Centrum Handlowe Pogoria  ul. Jana III Sobieskiego 6, 42-530 Dąbrowa 

Górnicza Tel. 32/261-20-60 kom. 665 353 344 ,dg2@abfoto.pl GD2 _C  _X03  9.00-21.00 Galeria 

Madison ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk tel. 58/ 690-80-20 kom. 665-353-328, gd2@abfoto.pl KI1_H 

_X23  10.00-21.00 Galeria Korona Kielce ul. Warszawska 26, 25-317 Kielce tel. 41/ 201-31-83 kom. 509  

665 220 ,ki1@abfoto.pl KR4 _ T  _X19  10.00-21.00 Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamińskiego 11, 

30-644 Kraków tel. 12/ 298-67-03 kom. 665-353-301, kr4@abfoto.pl LO1 _ W  _X21  10.00-22.00 CH 

Manufaktura ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, Tel. 42/ 630-20-38 kom. 665-353-310, lo1@abfoto.pl 

LU1_LU_X29  9.00-21.00 CH Atrium Felicity Al. Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin, Tel. 81/452-88-

48 kom. 665-353-321, lu1@abfoto.pl ON2 _ OA  _X31  9.00-21.00 Galeria Aura  Al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn tel. 89/ 542-43-40 kom. 665-353-329, on2@abfoto.pl PN1 _G _X07  

9.00-21.00 Stary Browar ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań tel. 61/ 859-63-38 kom. 665-353-316, 

pn1@abfoto.pl PN4_PP_X35 10.00-22.00 Posnania ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań tel. 61/ 646-31-76 

kom. 518-307-196, pn4@abfoto.pl RZ1 _ U  _X20  10.00-21.00 Millenium Hall  al. Majora Wacława 

Kopisto 1, 35-315 Rzeszów tel. 17/ 770 -04-20 kom. 665-353-302, rz1@abfoto.pl    RZ2 _ RR _X30  9.00-

21.00   Galeria Rzeszów  ul. Piłsudskiego 44 , 35-005  Rzeszów   tel. 17/ 777-10-72 kom. 509-665-017, 

rz2@abfoto.pl SZ1_ SZ_4.3.1    X27  9.00-21.00 Centrum Handlowe  Galaxy Al. Wyzwolenia 18, 70-554 

Szczecin tel. 91/ 311- 55- 85 kom. 509 665 948,  sz1@abfoto.pl TO3 _J  _X10  9.00-21.00 Galeria 

Handlowa Bielawy ul. Olsztyńska 8, 87-100  Toruń tel. 56/ 662-53-50 kom. 665-353-324, to3@abfoto.pl 

TO4_TK_Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń, to4@abfoto.pl 

WA4 _M  _X13  10.00-22.00 Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa tel. 22/ 541-36-14 

kom. 665-353-313, wa4@abfoto.pl WA5 _ N  _X14  10.00-21.00 CH Promenada ul. Ostrobramska 75c, 

04-175 Warszawa tel. 22/ 611-38-29 kom. 665-353-314, wa5@abfoto.pl WR3 _ P  _X16  9.00-21.00 

Galeria Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław tel. 71/ 338-53-82  kom. 665-353-320,  

wr3@abfoto.pl  WR4 _ S  _X18  9.00-21.00  Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław  

tel. 71/ 324-11-53 kom. 665-353-308, wr4@abfoto.pl 
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