
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 
Regulamin Promocji  „ODBIERZ PREZENT” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „ODBIERZ PREZENT” („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 18 do 24 marca 2020r. (do godz.23.00) w sklepie internetowym www.abfoto.pl. 

§ 3. Zasady „Promocji”   

1. „Promocją” objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.abfoto.pl. 2. „Uczestnik 

promocji” decydujący się na zakup produktu/-ów o łącznej wartości min. 1000 zł otrzymuje bezpłatnie 1 op. 

maseczek ochronnych wielokrotnego użytku (5 szt.), zaś „Uczestnik promocji” decydujący się na zakup 

produktu/-ów o łącznej wartości min. 2000 zł otrzymuje bezpłatnie 1 op. maseczek ochronnych wielokrotnego 

użytku (10 szt.). 3. „Promocja” nie dotyczy produktów objętych akcją „Wietrzenie magazynu”. 4. „Uczestnik 

promocji” korzystający z prawa zwrotu zobowiązany jest razem z oddawanym sprzętem zwrócić otrzymane 

maseczki. W przypadku niemożliwości zwrotu otrzymanego gratisu, „Organizator promocji” zastrzega, że od 

zwracanej kwoty odliczy standardową cenę zakupu maseczek ochronnych podaną na stronie www.abfoto.pl 5. 

„Organizator promocji” zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień hurtowych przeznaczonych do dalszej 

odsprzedaży.  

§ 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: „ODBIERZ PREZENT” 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”.   

  

http://www.abfoto.pl/

