
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 
Regulamin promocji  „Wybierz kredyt dla siebie. 10x0% lub 20 x 0% (RRSO 0%)” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „Wybierz kredyt dla siebie. 10x0% lub 20 x 0% (RRSO 0%)” 

(„Promocja”) 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. „Promocja” 

przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu 

art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik promocji”).   

§ 2. Czas trwania i miejsce „Promocji”  

1. „Promocja” trwa od 1 do 31 stycznia 2019 roku na terenie salonów sprzedaży „Organizatora 

promocji” („Salony”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w sklepie 

internetowym www.abfoto.pl.  

§ 3. Zasady „Promocji”   

1. W ramach „Promocji” każdy „Uczestnik promocji”, który w okresie obowiązywania „Promocji” zakupi 

dowolny produkt marki: Canon, Nikon, Panasonic, Olympus, Fujifilm, Huawei, Apple, Honor, Sony, 

Sigma, DJI, FeiyuTech będący w sprzedaży u „Organizatora promocji”, może skorzystać z Kredytu 

Ratalnego 0% na okres 10 lub 20 miesięcy, według wskazania maksymalnej ilości rat.  2. Warunkiem 

skorzystania z promocji, jest pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej Uczestnika przez Santander 

Consumer Bank SA. 3. „Uczestnik promocji” może w ramach „Promocji” zakupić dowolną ilość 

„Produktów promocyjnych”, o ile nastąpi pozytywna weryfikacja przez Santander Consumer Bank SA. 

zdolności kredytowej „Uczestnika promocji” na przyznanie Kredytu Ratalnego na okres 10 lub 20 

miesięcy. W kredycie 20x0% „Uczestnik promocji” może wziąć produkt od kwoty 2 tys. zł. 4. 

„Organizator promocji” jako pośrednik kredytowy na podstawie zawartych umów z Santander 

Consumer Bank SA. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznie związanych z zawarciem 

umowy kredytu. 5. Dostępność oferty ratalnej uzależniona jest od warunków określonych przez 

Santander Consumer Bank SA.  6. W imieniu Santander Consumer Bank S.A. „Organizator promocji” 

umocowany jest do: zawierania, rozwiązywania umów kredytowych, zmiany w zakresie przedmiotu 

kredytowania i danych osobowych kredytobiorcy, przyjmowania oświadczeń kredytobiorców 

składanych w wykonaniu umów kredytowych, w tym o odstąpieniu od umowy kredytowej.  7. Dla 

kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, dla propozycji „Wybierz kredyt dla siebie. 10x0% lub 20 x 0% (RRSO 0%)” wyliczenia dla 

przykładu reprezentatywnego na dzień 01.12.2018 r.:  

Propozycja 10x0%: 

Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, dla propozycji „10x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 31.12.2018 

r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa 

oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; 

całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat 



miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. 

AB FOTO Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt 

na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz 

Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień 

dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 

66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej 

sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. O szczegóły pytaj sprzedawcę 

lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

Propozycja 20x0%: 

Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, dla propozycji „20x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 31.12.2018 

r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1900 zł; stała stopa 

oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1900 zł; całkowita kwota do zapłaty 1900 zł; 

całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 20 mies., wysokość 20 równych rat 

miesięcznych 95 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od 01.01.2019 r. 

do dnia 31.01.2019 r. 

AB FOTO Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt 

na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz 

Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień 

dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 

66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej 

sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. O szczegóły pytaj sprzedawcę 

lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

8. Santander Consumer Bank S.A.  będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z  przepisami 

ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.), 

rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi Organizatora,  w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9. „Uczestnik promocji” ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. Udział w 

„Promocji” oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

„Promocji”.  10. „Promocja” łączy się z innymi promocjami.    

http://www.santanderconsumer.pl/
http://www.santanderconsumer.pl/


§ 4. Reklamacje  

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Promocją”, „Uczestnik promocji” może 

poinformować „Organizatora promocji”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres 

„Organizatora promocji”: AB FOTO Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: „Wybierz 

kredyt dla siebie. 10x0% lub 20 x 0% (RRSO 0%)” w czasie trwania promocji.  2. Reklamacje będą 

rozpatrywane przez „Organizatora promocji” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich 

otrzymania. „Organizator promocji” rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia 

niniejszego „Regulaminu”. O decyzji „Organizatora promocji”, „Uczestnik promocji” zostanie 

powiadomiony pisemnie.  3. Decyzja „Organizatora promocji” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i 

ostateczna.  

§ 5. Postanowienia końcowe  

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

Cywilnego.  2. „Organizator promocji” może odmówić zastosowania zasad promocyjnych w przypadku 

nie spełnienia bądź naruszenia przez „Uczestnika promocji” 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 „Promocji” w siedzibie „Organizatora promocji”, w 

Salonach oraz na stronie internetowej www.abfoto.pl   

 

Załącznik nr 1 – Lista Salonów „Organizatora promocji”   

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 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 KA1 10.00-22.00 Silesia City Center ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice tel. 

509 665 260, ka1@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 WA6 Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, Warszawa, kom. 509 665 285, 

wa6@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 

 


