
REGULATIONS FOR THE PROMOTION 

 “HAND OVER YOUR OLD CAMERA 

AND GET A REBATE ON A NEW LUMIX 

G” 

 
1. These regulations (hereinafter 

referred to as the “Regulations”) 

set out the terms and conditions for 

carrying out the promotional 

campaign named “Hand Over Your 

Old Camera and Get a Rebate on a 

New Lumix G” (hereinafter referred 

to as the “Promotion”). You may 

participate in the Promotion on the 

terms set out herein. 

2. The Promotion is organized by        

AB FOTO Sp. z o.o. (hereinafter 

referred to as the “Promoter”). 

3. The Promotion shall be carried out in 

physical stores of the Promoter, 

located in Poland and in the on-line 

store www.abfoto.pl, and shall run 

from 15th of November 2018 to 6th 

of January 2019 (the “Promotion 

Period”). 

4. The Promotion is open to both 

entrepreneurs and natural persons 

making purchases as consumers 

within the meaning the Civil Code. 

5. The Promotion consists in that the 

person who will hand over its old 

camera to the Promoter in a physical 

store of the Promoter will receive a 

rebate on the purchase of Lumix G 

Camera subject to this Promotion. 

Lumix G Camera models subject to 

the Promotion are specified in para.6 

hereof. 

6. The amount of the rebate to be 

granted depends on the model of 

Lumix G Camera to be purchased. 
The Promoter provides for the 

following rebates for the following 

Lumix G Camera models: 

 

 

DSC G Series 
XXX– GROSS 

REBATE (PLN) 

DC-GH5SE-K 800 

DC-GH5EG-K 500 

DC-GH5LEG-K 600 

DC-GH5MEG-K 400 

DMC-GX80WEGK 150 

DMC-GX80WEGS 150 

REGULAMIN PROMOCJI 

 „ODDAJ SWÓJ STARY APARAT I 

ODBIERZ RABAT NA NOWY LUMIX G” 

 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa warunki 

kampanii promocyjnej o nazwie 

„Oddaj swój stary aparat i odbierz 

rabat na nowy Lumix G” (zwanej 

dalej „Promocją”). Możesz wziąć 

udział w Promocji na warunkach 

określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Organizatorem Promocji jest          

AB FOTO Sp. z o.o. (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

3. Promocja będzie obowiązywać w 

sklepach stacjonarnych Organizatora 

znajdujących się w galeriach 

handlowych na terenie Polski oraz w 

sklepie internetowym www.abfoto.pl, 

od dnia 15 listopada 2018 r. do 6 

stycznia 2019 r. („Okres 

Obowiązywania Promocji”). 

4. W Promocji mogą wziąć udział 

zarówno przedsiębiorcy jak i osoby 

fizyczne dokonujące zakupów w 

charakterze konsumentów w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Promocja polega na tym, że osoba, 

która przekaże swój stary aparat 

Organizatorowi w sklepie 

stacjonarnym Organizatora, otrzyma 

rabat na zakup aparatu Lumix G 

objętego niniejszą Promocją. Modele 

Lumix G objęte Promocją zostały 

wymienione w pkt. 6 niniejszego 

Regulaminu. 

6. Wysokość udzielanego rabatu zależy 

od modelu aparatu Lumix G 

stanowiącego przedmiot zakupu. 
Organizator przewiduje następujące 

rabaty dla poniższych modeli aparatu 

Lumix G: 

 

Nazwa modelu: Rabat brutto (pln) 

DC-GH5SE-K 800 

DC-GH5EG-K 500 

DC-GH5LEG-K 600 

DC-GH5MEG-K 400 

DMC-GX80WEGK 150 

DMC-GX80WEGS 150 



DMC-GX80HEGK 150 

DMC-GX80HEGS 150 

  

  

  

  

  

  

 

7. To receive a rebate, you must, 

during the Promotion Period, hand 

over your old camera (any brand and 

any model) to the Promoter in a 

physical store of the Promoter, and 

then purchase from the Promoter 

one of Lumix G Cameras subject to 

the Promotion. 

 

8. A Lumix G Camera subject to the 

Promotion should be purchased no 

later than 6th of January 2019 

(during store working hours) in the 

Promoter's physical store in which 

the old camera was handed over or 

in the Promoter's on-line store, no 

later than 6th  of January 2019, 4 

pm. The moment of a purchase in 

the on-line store is defined in 

accordance with the rules of this on-

line store. To redeem a rebate in the 

on-line store, you must enter the 

unique rebate code received in the 

physical store upon handing over the 

old camera. 

 

9. A purchase of a Lumix G Camera 

subject to the Promotion before the 

start of the Promotion Period or after 

the end of the Promotion Period shall 

not qualify for the Promotion. 

 

10. The rebate granted cannot be 

exchanged for cash or other 

equivalents, also if the rebate is not 

redeemed during the Promotion 

Period. 

 

11. The Promotion cannot be used in 

conjunction with any other 

promotions related to Lumix G 

Cameras and the Promoter’s 

promotions. 

 

12. In case a purchased Lumix G Camera 

is returned, the amount to be 

DMC-GX80HEGK 150 

DMC-GX80HEGS 150 

  

  

  

  

 

7. Aby otrzymać rabat, musisz, w 

Okresie Obowiązywania Promocji, 

przekazać swój stary aparat 

(dowolny model dowolnej marki) 

Organizatorowi w jego sklepie 

stacjonarnym, a następnie dokonać 

zakupu jednego z aparatów Lumix G 

objętych Promocją. 

 

8. Aparat Lumix G objęty Promocją 

należy zakupić nie później niż 6 

stycznia 2019 r. (w godzinach 

otwarcia sklepu) w sklepie 

stacjonarnym Organizatora, w 

którym oddany został stary aparat, 

lub w sklepie internetowym 

Organizatora, do godz. 16.00 w dniu 

6 stycznia 2019 r. Moment zakupu w 

sklepie internetowym określa się 

zgodnie z regulaminem tego sklepu. 

Aby wykorzystać rabat w sklepie 

internetowym, musisz wpisać 

unikatowy kod rabatowy otrzymany 

w sklepie stacjonarnym przy 

oddawaniu starego aparatu. 

 

9. Zakup aparatu Lumix G objętego 

Promocją przed rozpoczęciem 

Okresu Obowiązywania Promocji lub 

po jego upływie nie podlega 

Promocji. 

 

10. Udzielony rabat nie może zostać 

wymieniony na świadczenie 

pieniężne lub inne korzyści, również 

w przypadku, gdy rabat nie został 

wykorzystany w Okresie 

Obowiązywania Promocji. 

 

11. Promocji nie można łączyć z innymi 

promocjami na aparaty Lumix G oraz 

innymi promocjami Organizatora. 

 

12. W przypadku zwrotu zakupionego 

aparatu Lumix G, kwota podlegająca 

zwrotowi stanowi cenę zapłaconą z 

udzielonym rabatem. 

13. Warunki Promocji określa niniejszy 



refunded shall be the price paid with 

the rebate granted. 

13. The terms and conditions of the 

Promotion are set out in these 

Regulations. Any information on the 

Promotion included in advertising 

materials and leaflets is informative 

only. 

14. Any complaints concerning the 

manner of carrying out the 

Promotion may be submitted to the 

Promoter in writing, by 6th of 

February 2019 at the latest. The 

postmark date shall determine 

whether the deadline for submitting 

complaints has been met. A 

complaint should include: the first 

name, the surname and the exact 

address of the complainant, as well 

as a detailed description and the 

reason for the complaint. 

15. Complaints should be sent by 

registered mail to the Promoter's 

address. Complaints shall be 

considered within 14 days from the 

date of their receipt. The 

complainant shall be informed about 

the result of the complaint procedure 

in writing, to the address stated in 

the complaint submitted. 

16. Participants have the right to pursue 

denied claims in a common court. 

Submission of a complaint is not the 

prerequisite for pursuing claims in 

court proceedings. 

17. Any issue not regulated in these 

Promotion Regulations shall be 

subject to the provisions of the Civil 

Code. 

18. These Regulations are available at 

the registered office of the Promoter 

and on the website at 

www.abfoto.pl/Regulaminy promocji 

15.11.2018, the Promoter: AB FOTO 
 
 
 
 
 

Regulamin. Wszelkie informacje 

dotyczące Promocji zawarte w 

materiałach reklamowych mają 

charakter wyłącznie informacyjny. 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące 

sposobu przeprowadzania Promocji 

można zgłaszać Organizatorowi na 

piśmie, nie później niż do dnia 6 

lutego 2019 r. O zachowaniu terminu 

zgłoszenia reklamacji decyduje data 

stempla pocztowego. Reklamacja 

powinna zawierać: imię i nazwisko 

oraz dokładny adres składającego 

reklamację, a także szczegółowy opis 

i powód jej złożenia. 

15. Reklamacje należy przesyłać listem 

poleconym na adres Organizatora. 

Reklamacje zostaną rozpatrzone w 

ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Składający reklamację zostanie 

poinformowany o wyniku procedury 

reklamacyjnej na piśmie, na adres 

wskazany w złożonej reklamacji. 

16. Osobom uczestniczącym w Promocji 

przysługuje prawo dochodzenia 

nieuznanych roszczeń w sądzie 

powszechnym. Dochodzenie roszczeń 

na drodze sądowej nie wymaga 

wcześniejszego złożenia reklamacji. 

17. Wszelkie kwestie nieuregulowane w 

niniejszym Regulaminie Promocji 

podlegają przepisom Kodeksu 

cywilnego. 

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny w 

siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej pod adresem 

www.abfoto.pl/Regulaminy promocji 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018, Organizator: AB FOTO 
 
 
 
 
 
 
 

 


