
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 
Regulamin Promocji  „OTWARCIE SALONU W CENTRUM HANDLOWYM ARKADIA” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „OTWARCIE SALONU W CENTRUM HANDLOWYM ARKADIA” 

(„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 5 do 7 września 2019r. (do godz. 23.00) na terenie salonu „Organizatora promocji” 

wyłącznie w Centrum Handlowym ARKADIA, al. Jana Pawła II 82 w Warszawie.  

§ 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 salonie AB FOTO w Centrum Handlowym 

ARKADIA ceny produktów promocyjnych zostały obniżone. 3. „Promocją” zostały objęte wybrane produkty 

kategorii FOTO, SMARTFONY, LAPTOPY i AKCESORIA. 4. Pełna lista produktów promocyjnych znajduje się na 

stronie www.abfoto.pl: https://abfoto.pl/promocje/wielkie-otwarcie-salonu 5. „Organizator promocji” zastrzega, 

że ilość produktów promocyjnych jest limitowana, a cena promocyjna obowiązuje wyłącznie w czasie trwania 

„Promocji”. 6. „Uczestnik promocji” ma możliwość kupienia 1 sztuki promocyjnego produktu. 7. „ Promocją” 

objęte zostały także świadczone przez „Organizatora promocji” USŁUGI FOTOGRAFICZNE.  „Uczestnik promocji”, 

który w trakcie trwania „Promocji” wykona 10 zdjęć 10x15 cm może kupić za 0,01 zł album fotograficzny na 36 

zdjęć 10x15 cm lub ramkę 10x15 cm w cenie 0,01 zł za wydrukowanie 20 zdjęć w formacie 10x15 cm. 8. „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: „OTWARCIE SALONU W CENTRUM HANDLOWYM 

ARKADIA” 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”.   

 

https://abfoto.pl/promocje/wielkie-otwarcie-salonu

