
REGULAMIN PROGRAMU (dalej "Regulamin") 
Regulamin Programu „AB FOTO Safe Care” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem programu” pod nazwą „AB FOTO Safe Care” („Program”) 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. „Program” przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie 

Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., dla osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną 

odpowiedzialnością, które spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik programu”).   

 

§ 2. Zasady „Programu” 

1. Celem „Programu” jest objęcie dodatkową ochroną aparatów i obiektywów marki CANON, które są w 

ciągłej sprzedaży w sklepie internetowym www.abfoto.pl. 2. „Uczestnikiem Programu” może być każda 

osoba prawna lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. W ramach 

„Programu” będzie przysługiwać pakiet serwisowy AB FOTO Safe Care, przyznawany w związku z zakupem 

aparatu/obiektywu CANON kupionych u „Organizatora programu”. 4. „Programem” objęci są wszyscy 

„Uczestnicy programu”, którzy dokonali zakupu u „Organizatora programu” w terminie od 24 lipca 2020 r. 

do 10 sierpnia 2020 r. 5. Przedmiotem „Programu” jest usługa „AB FOTO Safe Care”, do której zobowiązany 

jest „Organizator programu”. W ramach usługi „AB FOTO Safe Care”, „Organizator programu” zobowiązuje 

się do przedłużenia o 24 miesiące usługi gwarancyjnej jaką udziela na dany produkt producent (z 

wyłączeniem aparatu EOS R oraz wszystkich konfiguracji w jakich występuje). 6. „Organizator programu” 

zastrzega, że usługa „AB FOTO Safe Care” obowiązuje dopiero po zakończeniu gwarancji producenckiej. 7. 

Program „AB FOTO Safe Care” nie obejmuje przypadków, w których usterka nastąpiła z winy niewłaściwego 

użytkowania urządzenia przez „Uczestnika Programu”. 8. W przypadku usterki i stwierdzeniu przez serwis, 

że uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego użytkowania przez „Uczestnika programu”, „Organizator 

programu” przekaże informację o kosztach serwisowej naprawy. W przypadku akceptacji kosztów przez 

„Uczestnika programu” zobowiązany jest on do pokrycia pełnych kosztów naprawy. 9.  W momencie 

zgłaszania usterki zakupionego aparatu/obiektywu CANON, „Uczestnik programu” zobowiązany jest do 

okazania dokumentu (paragon/faktura) potwierdzającego dokonanie zakupu w sklepie internetowym 

www.abfoto.pl. Brak paragonu/faktury potwierdzającego zakup, zwalnia „Organizatora programu” ze 

świadczenia usługi „AB FOTO Safe Care”. 10. W trakcie obowiązywania gwarancji producenta, „Uczestnik 

programu” zgłasza usterkę zakupionego produktu bezpośrednio do autoryzowanego serwisu CANON lub 

do „Organizatora programu” na adres: reklamacje@abfoto.pl, tel: 518 306 782 . Po zakończeniu ochrony 

gwarancyjnej producenta, „Uczestnik programu” zgłasza wyłącznie usterkę   do „Organizatora programu” 

na adres: reklamacje@abfoto.pl, tel: 518 306 782. 

 

§ 3. Reklamacje  

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Programem”, „Uczestnik programu” może poinformować 

„Organizatora programu”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres „Organizatora programu”:     

AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: „AB FOTO Safe Care”. 2. Reklamacje 

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

otrzymania. „Organizator programu” rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 

„Regulaminu”. O decyzji „Organizatora programu”, „Uczestnik programu” zostanie powiadomiony pisemnie. 

3. Decyzja „Organizatora programu” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 
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§ 4.  Postanowienia końcowe  

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

Cywilnego. 2. 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 „Programu” w siedzibie „Organizatora programu” oraz na 

stronie internetowej www.abfoto.pl 5. „Uczestnik programu” 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 „Programie” oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w „Programie”.   

 

 


