
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 
Regulamin Promocji  „WAKACYJNA OBNIŻKA CEN” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „WAKACYJNA OBNIŻKA CEN” („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 22 sierpnia do 2 września 2019r. w sklepie internetowym www.abfoto.pl.  

§ 3. Zasady „Promocji”   

1. „Uczestnik promocji” decydujący się na zakup produktu objętego promocją otrzymuje rabat specjalny, który zostaje 

udzielony przez „Organizatora promocji”. 2. Na czas promocji cena wybranych produktów została obniżona. Promocją 

objęte zostały produkty: 

kod kreskowy nazwa produktu cena promocyjna 

5903089902621 TELEWIZOR MANTA 32LHN19S 519,00 zł 

5903089900146 TELEWIZOR MANTA 50LUA58L 1 049,00 zł 

8801643663711 TELEWIZOR SAMSUNG UE43RU7172UXXH 1 649,00 zł 

8801643772017 TELEWIZOR SAMSUNG UE50RU7172UXXH 1 899,00 zł 

5055862319345 TELEWIZOR TOSHIBA 32L2863DG 899,00 zł 

5055862314319 TELEWIZOR TOSHIBA 32W1733DG 599,00 zł 

5055862319260 TELEWIZOR TOSHIBA 40L2863DG 999,00 zł 

5055862317785 TELEWIZOR TOSHIBA 50U5863DG 1 599,00 zł 

 

3. 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: „WAKACYJNA OBNIŻKA CEN” 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”.   


