
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 
Regulamin Promocji  „Polecamy na Komunię” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „Polecamy na Komunię” („Promocja”) jest AB FOTO Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 02-486, Al. Jerozolimskie 176, NIP 1132646403, BDO 000116937, 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 24 kwietnia do 12 maja 2019 r. (do godz.23:59) 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. „Uczestnik promocji” decydujący się na zakup produktu objętego promocją otrzymuje rabat 

specjalny, który będzie odjęty od standardowej ceny produktu. 2. Na czas promocji, w sklepie 

internetowym www.abfoto.pl, przy produkcie objętym promocją, zostanie podany kod rabatowy, 

który należy wpisać w koszyku przy realizowaniu zakupu. Po wpisaniu kodu, cena produktu zostanie 

automatycznie obniżona o rabat - zgodnie z informacją podaną w &3 pkt 4 3. Cena części produktów 

objętych promocją została obniżona na czas trwania akcji, bez konieczności wpisywania kodu 

rabatowego. 4. Produkty objęte promocją: 

 

KATEGORIA FOTO 
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KATEGORIA LAPTOPY/GAMING/AUDIO 

 

 

KATEGORIA SMARTFONY 

 

Przy zakupie smartfona powyżej 600 zł „Uczestnik promocji” otrzyma gratis selfie stick 4mobee 80 

(złoty) o wartości 59 zł. Przy zakupie smartfona powyżej 2000 zł „Uczestnik promocji” otrzyma gratis 

selfie stick 4mobee 80 (niebieski) o wartości 59 zł oraz powerbank 4mobee 12000 mAh 

(zielony/niebieski) o wartości 95 zł. „Uczestnik promocji” korzystając z prawa zwrotu zobowiązany jest 

do oddania wraz ze zwracanym smartfonem otrzymanego gratisu. Gratis powinien zostać zwrócony w 



oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie „Organizator promocji” zastrzega, że odliczy od kwoty 

zwracanej za smartfon równowartość produktów (gratisów) otrzymanych przez „Uczestnika promocji”. 

MAŁE AGD 

 

5. „Promocją” objęte zostały produkty, których zakup promowany jest otrzymaniem przez „Uczestnika 

promocji” karty pamięci gratis: 

 

6. Korzystając z prawa zwrotu „Uczestnik promocji”, który kupi produkty określone w &3 pkt.5 

zobowiązany jest do oddania w oryginalnym opakowaniu otrzymanych gratisów. Brak zwrotu 

otrzymanego gratisu, upoważnia „Organizatora promocji” do odjęcia od zwracanej „Uczestnikowi 

promocji” ceny za sprzęt równowartości standardowej ceny w jakiej sprzedawane jest karta SANDISK 

SD 64GB EXT PRO 170/90MB/S. 7. Gratis nie podlega wymianie na gotówkę. 8. „Promocją” objęte 

zostały także oferowane przez „Organizatora promocji” usługi fotograficzne: AB Fotoobraz 20x30 cm i 

AB Fotoobraz 40x60 cm. W trakcie trwania „Promocji” ceny produktów zostały obniżone: 

- AB Fotoobraz 20x30 cm do ceny 29,99 zł (z ceny 49 zł) 

- AB Fotoobraz 40x60 cm do ceny 59,99 zł (z ceny 89 zł) 

9. „Organizator promocji” chcący zrealizować AB Fotoksiążkę 20x20 cm, 40 stron po wpisaniu w 

koszyku kodu F01376134442 otrzyma 58% rabatu (wartość AB Fotoksiążki przed rabatem 59 zł, po 

rabacie: 24,99 zł). 10. W „Salonach” „Uczestnik promocji” wszystkie zdjęcia od formatu 15x20 cm może 

zrealizować z rabatem 20%. 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez 

„Organizatora promocji”. 

§ 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 Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: 

„Polecamy na Komunię” 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 5. „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 przetwarzaniu jego danych w 

przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. Udział w „Promocji” oraz podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w „Promocji”.   

 

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 LU2  9.00-21.00 VIVO! Lublin Al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 

Lublin, kom. 665-353-321, lu2@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 


