
REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 

Regulamin Promocji  „ODBIERZ VOUCHER NA PRZYSZŁE ZAKUPY” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „ODBIERZ VOUCHER NA PRZYSZŁE ZAKUPY” („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. Czas trwania i miejsce „Promocji”  

1. „Promocja” trwa od 15 do 22 października 2020r. (do godz. 23.59) w sklepie internetowym 

www.abfoto.pl oraz w sklepach stacjonarnych „Organizatora promocji” („Salonach”), których lista stanowi 

Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 2. „Promocja” dotyczy wyłącznie zamówień złożonych i opłaconych 

przez „Uczestnika promocji” w terminie od 15 do 22 października 2020r. Zamówienia internetowe złożone 

przed rozpoczęciem promocji, a realizowane w dniach jej trwania, nie są objęte „Promocją”. 3. „Organizator 

promocji” zastrzega, że zamówienia złożone w sklepie internetowym w dniu 22 października 2020 r. muszą 

zostać opłacone online (tpay, przelew bankowy). 4. Zamówienie, w którym „Uczestnik promocji” wybrał 

formę płatności na raty lub leasing muszą posiadać pozytywną zgodę Banku wydaną najpóźniej 22 

października 2020 r. 5. Zamówienie nie opłacone w dniu 22 października 2020 r. będzie traktowane jako 

zamówienie nie podlegające zasadom promocji „ODBIERZ VOUCHER NA PRZYSZŁE ZAKUPY”. 

§ 3. Zasady „Promocji”   

1. „Uczestnik promocji”, który w trakcie trwania „Promocji” dokona jednorazowych zakupów produktu z 

kategorii SMARTFONY, LAPTOPY, FOTO, RTV, AUDIO (z wyłączeniem produktów JBL), dostępnych w 

„Salonach” lub w sklepie internetowym abfoto.pl, na kwotę minimum 500 zł (słownie: pięćset złotych) 

otrzyma od „Organizatora promocji” voucher o wartości 100 zł (słownie: sto złotych). Jeżeli wartość 

dokonanych zakupów jest wyższa niż 500 zł, „Organizator promocji” wyda „Uczestnikowi promocji” za każde 

kolejne 500 zł (słownie: pięćset złotych) voucher o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) do wykorzystania 

w „Salonach” na wydruk zdjęć „od ręki” (format zdjęć od 10x15 cm do panoramy 20x100 cm), zakup ramek 

lub albumów dostępnych w wybranym przez „Uczestnika promocji” „Salonie”. Vouchery wydawane przez 

„Organizatora promocji” mają nominały 100 zł i 500 zł. 2. „Uczestnik promocji” może zrealizować voucher 

w terminie od 1 do 7 grudnia 2020 r. 3. „Uczestnik promocji” na jeden rachunek/fakturę może maksymalnie 

otrzymać 10 voucherów o łącznej wartości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 4. „Organizator promocji” 

zastrzega, że „Uczestnik promocji” może jednorazowo zrealizować vouchery na maksymalną kwotę 1800 zł 

(słownie: tysiąc osiemset złotych). 5. „Uczestnik promocji” może wykorzystać vouchery wyłącznie na 

wydruk zdjęć „od ręki” (format zdjęć od 10x15 cm do panoramy 20x100 cm), zakup ramek lub albumów 

dostępnych w wybranym przez „Uczestnika promocji” „Salonie”. 6. Voucher nie podlega wymianie na 

gotówkę. 7. Jeżeli wartość produktu, na którą „Uczestnik promocji” realizuje voucher/-y jest niższa niż 

wartość vouchera/-ów „Organizator promocji” zastrzega, że nie wydaje różnicy pomiędzy wartością 

wybranego produktu/usługi, a wartością vouchera/-ów. Jeżeli wartość vouchera/-ów jest niższa niż 

wybrany przez „Uczestnika promocji” produkt/usługa to  zobowiązany jest on dopłacić różnicę gotówkę lub 

kartą płatniczą. 8. „Uczestnik promocji” decydujący się na skorzystanie z vouchera/-ów zobowiązany jest 

przedstawić sprzedawcy „Salonu”, voucher i dokument sprzedaży (paragonu/lub faktury), na którym 

wymieniony jest nr vouchera/-ów potwierdzający jego wydanie przez „Organizatora promocji”. 9. Z każdego 

vouchera można skorzystać tylko raz. 10. „Uczestnik promocji” chcący skorzystać z prawa zwrotu 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego vouchera/-ów. „Organizator promocji” zastrzega, że przy zwrocie 

zakupionego produktu, indywidualny kod vouchera/-ów zostanie zablokowany i „Uczestnik promocji” nie 

będzie mógł go wykorzystać. Jeżeli otrzymany przez „Uczestnika promocji” voucher zostanie wykorzystany, 

a potem „Uczestnik promocji” skorzysta z prawa zwrotu, od zwracanej kwoty zostanie potrącona kwota 

http://www.abfoto.pl/


stanowiąca równowartość wykorzystanych voucherów. 11. „Promocja” łączy się z innymi promocjami 

prowadzonymi przez „Organizatora promocji” w terminie 15-22 październik 2020r. „Uczestnik promocji” za 

zakup produktów objętych „Promocją” otrzyma vouchery zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 

Jednocześnie „Organizator promocji” zastrzega, że „Promocja” nie łączy się z poprzednimi promocjami 

voucherowymi „Organizatora promocji”. 12. „Organizator promocji” zastrzega, że „Promocja” nie łączy się 

z innymi promocjami na usługi fotograficzne, które prowadzone będą w „Salonach” w terminie od 1 do 7 

grudnia 2020r. 13. „Organizator promocji” zastrzega, że prowadzona „Promocja” nie  dotyczy zamówień 

hurtowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Za zamówienia hurtowe uważa się zakup więcej niż 1 

szt. tego samego produktu objętego promocją zakupionego przez tą samą osobę/podmiot gospodarczy 

podczas trwania akcji promocyjnej. W sytuacji zakupu przez tą samą osobę/podmiot gospodarczy więcej niż 

1 szt. tego samego produktu „Promocja” nie obowiązuje. W szczególności „Organizator promocji” zastrzega 

sobie prawo do nie wydawania lub dezaktywowania wcześniej wydanych voucherów. 

§ 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 VOUCHER NA PRZYSZŁE 

ZAKUPY” 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”, w których „Uczestnik promocji” może zrealizować 

otrzymany/-e voucher/-y  

BI1_Ć  _X22   9.00-21.00 Alfa Białystok ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, tel. 509-665-355, bi1@abfoto.pl 

BI2 Zielone Wzgórza ul. Wrocławska 20, 15-644 Białystok, bi2@abfoto.pl BY4_X33  9.00-21.00 Zielone Arkady 

Al. Wojska Polskiego 1,  85-171 Bydgoszcz tel. 665-353-307, by4@abfoto.pl GD1 Galeria Bałtycka, al. 

Grunwaldzka 141, Gdańsk tel. 504 531 740, gd1@abfoto.pl JZ1 Galeria Zdrój, ul. Podhalańska 26, 44-268 

Jastrzębie Zdrój, tel. 504 531 494, jz1@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. 509  665 220 ,ki1@abfoto.pl KR4 _ T  _X19  10.00-21.00 Bonarka City Center ul. 

Kamińskiego 11, 30-644 Kraków tel. 665-353-301, kr4@abfoto.pl LO1 _ W  _X21  10.00-22.00 CH Manufaktura 

ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, tel. 665-353-310, lo1@abfoto.pl LU2  9.00-21.00 VIVO! Lublin Al. Unii 



Lubelskiej 2, 20-108 Lublin, tel. 665-353-321, lu2@abfoto.pl ON2 _ OA  _X31  9.00-21.00 Galeria Aura  Al. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn tel. 665-353-329, on2@abfoto.pl RZ1 _ U  _X20  10.00-

21.00 Millenium Hall  al. Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów tel. 665-353-302, rz1@abfoto.pl    SZ1_ 

SZ_4.3.1    X27  9.00-21.00 Centrum Handlowe  Galaxy Al. Wyzwolenia 18, 70-554 Szczecin tel. 509 665 948,  

sz1@abfoto.pl TO4_TK_Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń, 

to4@abfoto.pl WA3 10.00-22.00 Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa tel. 

518 306 846, wa3@abfoto.pl  WA4 _M  _X13  10.00-22.00 Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 

Warszawa tel. 665-353-313, wa4@abfoto.pl WA5 _ N  _X14  10.00-21.00 CH Promenada ul. Ostrobramska 

75c, 04-175 Warszawa tel. 665-353-314, wa5@abfoto.pl WA6 Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, Warszawa, 

tel. 509 665 285, wa6@abfoto.pl; 10.00-23.00 Westfield Arkadia al .Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa tel. 

509 665 304 wa7@abfoto.pl; WR3 _ P  _X16  9.00-21.00 Galeria Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

tel. 665-353-320,  wr3@abfoto.pl  WR4 _ S  _X18  9.00-21.00  Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 22, 50-

363 Wrocław  tel. 665-353-308, wr4@abfoto.pl 

 


