
Regulamin akcji promocyjnej „3 lata Gwarancji” 
 
Niniejszy Regulamin  precyzuje warunki akcji promocyjnej „3 lata Gwarancji” 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą: Aleje 
Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000271999, 1132646403, REGON: 140796039, 
Zwanym dalej Organizatorem. 

 
2. Celem akcji promocyjnej jest przedłużenie gwarancji do 3 lat dla 

następujących produktów: 
a. Canon EOS 5D Mark IV 
b. Canon EOS 6D Mark II 

 
Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie korpusu aparatu (tzw.body). Nie 
obejmuje obiektywów, ani innych akcesoriów, nawet w przypadku, gdy 
znajdują się one, wraz z korpusem aparatu, w fabrycznie zapakowanym 
zestawie. 

 
3. Akcja promocyjna trwa od 09 sierpnia 2018 roku do 30 września 2018 roku. 

 
4. Aby skorzystać z akcji promocyjnej należy zakupić, w okresie trwania akcji 

promocyjnej, w jednym ze sklepów stacjonarnych lub w sklepie internetowym 
należącymi do Organizatora, co najmniej jeden z produktów określonych w 
pkt 2. Niniejszego Regulaminu. 

a. Adresy sklepów stacjonarnych podane są na stronie Organizatora: 
https://abfoto.pl/nasze-sklepy/ 

b. Adres sklepu internetowego Organizatora: https://abfoto.pl/ 
 

5. Uczestnikowi akcji promocyjnej przysługuje, na zakupiony produkt, bezpłatne 
przedłużenie gwarancji do 3 lat (co oznacza 1 rok gwarancji producenta i 2 
kolejne lata dodatkowego ubezpieczenia). 
 

6. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie: 
a. Produktów określonych w pkt 2 niniejszego Regulaminu,  
b. Produktów fabrycznie nowych, 
c. Produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych Organizatora, 
d. Produktów zakupionych w sklepie internetowym Organizatora, 

 
7. Akcja promocyjna nie dotyczy: 

a. Produktów zakupionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. Produktów zakupionych od innych podmiotów gospodarczych niż 

Organizator lub od osób fizycznych, 
c. Produktów używanych i/lub pochodzących ze sprzedaży wtórnej, 

 
8. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy łącznie spełnić następujące 

warunki: 
a. Zakup jednego z produktów określonych w pkt. 2, w jednym z punktów 

określonych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, 

https://abfoto.pl/nasze-sklepy/


b. Zachowanie oryginalnego dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub 
faktury VAT) produktu zakupionego w okresie trwania akcji 
promocyjnej, 

 
9. W akcji promocyjnej może wziąć udział: 

a. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która w okresie trwania akcji promocyjnej zakupiła - jako konsument w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego - produkt określony w pkt 2 
niniejszego Regulaminu, 
 

b. Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną), z siedzibą w 
Rzeczypospolitej Polskiej, który - w okresie trwania akcji promocyjnej -  
zakupił produkt określony w pkt 2 niniejszego Regulaminu, 

 
 

10. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne. Zgoda na udział w akcji 
promocyjnej oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. 
 

11. Udział w akcji promocyjnej wymaga przekazania Organizatorowi danych 
osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu akcji promocyjnej.  
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, jednak są one niezbędne dla uczestnictwa w akcji promocyjnej. 

 
12. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z akcją 

promocyjną jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 176, 02-
486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000271999, 1132646403. 

13. Administrator informuje, iż dane osobowe mogą zostaną przekazane 
podmiotom współpracującym  w zakresie realizacji celu akcji promocyjnej – w 
celu przygotowania i przekazania odpowiednich dokumentów ubezpieczenia 
zakupionego produktu: 

a. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, z 
siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, 

b. Prestatio Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 
191, 87- 100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000353857, NIP 956-22-69-195 

 
14. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w oparciu o 
wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
 

15. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej, a także 
na potrzeby ewentualnej naprawy produktu zakupionego produktu.  
 

16. Uczestnikowi akcji promocyjnej przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
oraz do ich poprawiania, wprowadzania zmian, żądania zaprzestania 
przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.  

17. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
 

18. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej muszą zostać  zgłoszone 
bezpośrednio w jednym ze sklepów stacjonarnych należących do 
Organizatora, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie 
Organizatora https://abfoto.pl/ 

19.  Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej można zgłaszać w terminie do 31 
października 2018 r. 

20. Niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
określają prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników 
akcji promocyjnej. 

21.  Regulamin dostępny jest w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na 
stronie https://abfoto.pl/regulaminy-promocji/ 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 sierpnia 2018 roku. 
 

https://abfoto.pl/
https://abfoto.pl/regulaminy-promocji/

