
REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ (dalej "Regulamin") 

Regulamin akcji marketingowej „PAKIET MEGA RABATÓW” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem akcji marketingowej” pod nazwą „PAKIET MEGA RABATÓW”(„Promocja”)  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 zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu 

art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego Regulaminu („Uczestnik akcji marketingowej”).  

§ 2. Czas trwania i miejsce „Akcji marketingowej” 

1. „Akcja marketingowa” trwa od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku na terenie 

salonów sprzedaży „Organizatora promocji” („Salony”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Zasady „Akcji marketingowej”  

1. Każdy „Uczestnik akcji marketingowej”, który w terminie trwania akcji marketingowej zrobi dowolny 

zakup w „Salonie” „Organizatora akcji marketingowej” otrzyma zestaw kuponów rabatowych („Pakiet 

Mega Rabatów”). 2. „Pakiet Mega Rabatów” może być realizowany wyłącznie w „Salonach” 

„Organizatora akcji marketingowej” i upoważnia do wykonania: 

a. Zdjęć do dokumentów „4+2” – „Uczestnik akcji marketingowej” może wykonać komplet zdjęć, a dwa 

dodatkowe zdjęcia (te same co zamówiony komplet zdjęć) otrzyma gratis. Kupon promocyjny dotyczy 

wyłącznie zdjęć do dokumentów nie większych niż format 35x45 mm.  

b. Drugi komplet zdjęć za 5 zł – „Uczestnik akcji marketingowej” może drugi komplet tych samych zdjęć 

kupić za dodatkowe 5 zł. Kupon promocyjny dotyczy wyłącznie zdjęć do dokumentów nie większych 

niż format 35x45 mm.  

c. 10% rabatu dla studentów i uczniów – „Uczestnik akcji marketingowej” będący uczniem lub 

studentem ma możliwość skorzystania z 10% rabatu na wykonane u „Organizatora akcji 

marketingowej” zdjęć legitymacyjnych. Rabat nie dotyczy innych rodzajów zdjęć do dokumentów. 

d. „Uczestnik akcji marketingowej”, który wykona minimum 50 zdjęć w formacie 10x15 cm może kupić 

dowolnie wybrany przez siebie album z 10% rabatem. 

e. „Uczestnik akcji marketingowej”, który wykona minimum 20 zdjęć 10x15 cm może 2 dodatkowe 

zdjęcia zrobić gratis (w formacie 10x15 cm). 

f. „Uczestnik akcji marketingowej”, który wykona minimum 10 zdjęć Premium 10x15 cm, panoramę 

20x30 cm może zrobić z 50% rabatem. 

g. „Uczestnik akcji marketingowej” może po wpisaniu do koszyka zamówień kodu rabatowego z 

kuponu rabatowego wykonać AB Fotoksiążkę z rabatem 40 zł. Kupon rabatowy dotyczy wszystkich 

rodzajów AB Fotoksiążek, z wyłączeniem AB Fotoksiążek w formacie 20x20cm. 

h. „Uczestnik akcji marketingowej” może po wpisaniu do koszyka zamówień kodu rabatowego z 

kuponu rabatowego wykonać AB Fotokalendarz z rabatem 50%. Kupon rabatowy dotyczy AB 

Fotokalendarza w formacie A3, 13 stron (12 stron + okładka). 



 

3. Nie skorzystanie przez „Uczestnika akcji marketingowej” z wykorzystania kuponów rabatowych 

zwalnia „Organizatora akcji marketingowej” z przyznania mu rabatu w innej formie. 4. Kuponów 

rabatowych nie można wymienić na gotówkę. 5. Kupon rabatowy upoważnia do jednorazowego 

skorzystania z wybranej przez „Uczestnika akcji marketingowej” oferty. „Uczestnik akcji 

marketingowej” chcący zrealizować kupon  rabatowy zobowiązany jest do jego oddania sprzedawcy w 

„Salonie”. 6. „Akcja marketingowa” nie łączy się z innymi promocjami. 

 

§ 4. Reklamacje 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Akcją marketingową”, „Uczestnik akcji 

marketingowej” może poinformować „Organizatora akcji marketingowej”. Uwagi i reklamacje należy 

zgłaszać pisemnie na adres „Organizatora akcji marketingowej”: AB FOTO ul. Krzywickiego 34, 02-078 

Warszawa z dopiskiem: ”PAKIET MEGA RABATÓW” w czasie trwania akcji marketingowej. 2. 

Reklamacje będą rozpatrywane przez „Organizatora akcji marketingowej” w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania. „Organizatora akcji marketingowej” rozpatrując reklamację 

stosować będzie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. O decyzji „Organizatora akcji 

marketingowej”, „Uczestnik akcji marketingowej” zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Decyzja 

„Organizatora akcji marketingowej” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych „Regulaminem” mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 2. „Organizatora akcji marketingowej” może odmówić zastosowania zasad promocyjnych 

w przypadku nie spełnienia bądź naruszenia przez „Uczestnika akcji marketingowej” postanowień 

niniejszego „Regulaminu”. 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 

charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. 

4. Treść niniejszego „Regulaminu” jest dostępna w okresie trwania „Akcji marketingowej” w siedzibie 

„Organizatora akcji marketingowej”, w Salonach oraz na stronie internetowej www.abfoto.pl  

 

Załącznik nr 1 – Lista Salonów „Organizatora akcji marketingowej”  

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 

WA2 _ L  _X12  9.00-22.00 Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel. 22/ 222-02-73 kom. 665-

353-315,  wa2@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 

 


