
REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ (dalej "Regulamin") 

na zakup kuponów zniżkowych na AB Fotoksiążkę 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem akcji marketingowej” pod nazwą „Kupony zniżkowe na AB Fotoksiążkę”(„Akcja 

marketingowa”) jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-486, Al. Jerozolimskie 176, 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 31 lipca 2018 roku do wyczerpania kuponów zniżkowych będących 

w sprzedaży w sklepie internetowym www.abfoto.pl. 

§ 3. Zasady „Akcja marketingowa”  

1. Warunkiem wzięcia udziału w „Akcji marketingowej” jest zakup kuponu zniżkowego na wykonanie                              

AB Fotoksiążki 2. „Uczestnik akcji marketingowej” może nabyć kupon wyłącznie poprzez sklep 

internetowy www.abfoto.pl 3. Kupon zniżkowy upoważnia do wykonania AB Fotoksiążki w formacie 

A4, 32 strony, twarda okładka w promocyjnej cenie 27 zł. 3. „Uczestnik akcji marketingowej” może 

zrealizować kupon w terminie od 31.07.2018 r. do 15.11.2018 r. Po tym terminie kupon traci swoją 

ważność. 4. „Uczestnik akcji marketingowej” składając zamówienie na zakup kuponu zniżkowego 

zobowiązany jest do uregulowania kwoty 27 zł (równowartość 1 kuponu zniżkowego) poprzez płatność 

TPAY. Po uregulowaniu należności „Organizator akcji marketingowej” prześle kod kuponu zniżkowego 

na podany przez „Uczestnika akcji marketingowej” adres mailowy. 5. AB Fotoksiążkę należy 

przygotować używając firmowego oprogramowania AB FOTO (darmowy program do realizacji projektu 

dostępny jest on-line na stronie www.abfoto.pl) – po zalogowaniu. 6. Czas realizacji zamówionej przez 

„Uczestnika akcji marketingowej” AB Fotoksiążki wynosi ok. 10 dni roboczych 7. Nie wykorzystanie 

kuponu zniżkowego przez „Uczestnika akcji marketingowej” do dnia 15.11.2018 roku zwalnia 

„Organizatora akcji marketingowej” z przedłużenia ważności kuponu zniżkowego czy przyznania 

kolejnego kuponu zniżkowego. 8. „Akcja marketingowa” nie łączy się z innymi promocjami. 9. 

„Uczestnik akcji marketingowej” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

„Organizatora akcji marketingowej”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z 

„Uczestnikiem akcji marketingowej” na potrzeby prowadzonej akcji marketingowej. Dane będą 

przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez 

bezpośredni kontakt lub mailowo - na adres: iod@abfoto.pl. 

 

§ 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: AB FOTO, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: ”Kupony 

zniżkowe na AB Fotoksiążkę” w czasie trwania akcji marketingowej. 2. Reklamacje będą rozpatrywane 

http://www.abfoto.pl/
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przez „Organizatora akcji marketingowej” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

„Organizator 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. „Organizator 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 postach mają charakter jedynie informacyjny. 

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. 4. Treść niniejszego „Regulaminu” 

jest dostępna w okresie trwania „Promocji” na stronie internetowej www.abfoto.pl w zakładce 

Regulaminy promocji/ Aktualne akcje marketingowe. 
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