
                       REGULAMIN PROMOCJI „Więcej pakujesz – więcej zyskujesz” 

                                                   (dalej "Regulamin") 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

„Organizatorem promocji” pod nazwą „Więcej pakujesz – więcej zyskujesz” („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” obowiązuje od 18 lutego 2021 r. (od godz. 14:00) do 25 lutego 2021 r. (do 

godz.13.59) w sklepie internetowym www.abfoto.pl i na terenie salonów sprzedaży 

„Organizatora promocji” („Salony”), do godziny zamknięcia obowiązującej w danym 

salonie, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub do 

wyczerpania asortymentu produktów objętych promocją,  

§ 3. Zasady „Promocji” 

1. „Promocją” objęte są wybrane produkty z kategorii FOTO, IT, RTV oraz SMARTFONY.  

2. „Uczestnik promocji” decydujący się na zakup produktu objętego promocją, z każdym 

kolejnym dodanym produktem do koszyka płaci mniej i ma prawo do uzyskania rabatu 

wg. następujących progów: drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44% taniej, lub czwarty 

77% taniej, lub piąty 99% taniej. W ramach promocji obowiązuje poniższa zasada:  

 

a) Gdy w koszyku znajduje się 1 produkt objęty promocją: - dodając kolejny produkt 

objęty promocją – zyskuje 22% rabatu na  najtańszy produkt; 

lub 

b) Gdy w koszyku znajdują się 2 produkty objęte promocją: - dodając kolejny produkt 

objęty promocją –  zyskuje 44% rabatu na najtańszy produkt; 

lub 

c) Gdy w koszyku znajdują się 3 produkty objęte promocją:  - dodając kolejny produkt 

objęty promocją  – zyskuje 77% rabatu na najtańszy produkt; 

lub 

d) Gdy w koszyku znajdują się 4 produkty objęte promocją: - dodając kolejny produkt 

objęty promocją  – zyskuje 99% rabatu na najtańszy produkt.     

      

3. „Organizator promocji” zastrzega, że aby została uwzględniona zasada opisana w pkt. 2 § 

3, maksymalna liczba produktów w koszyku objętych  promocją wynosi 5. 

 

4. Uczestnik ma prawo do dodania do koszyka 5 takich samych produktów objętych 

promocją. 

 

5. Przy dodaniu jednorazowo do koszyka większej liczby produktów objętych promocją niż 5, 

rabat w wysokości 99% zostanie naliczony do najtańszego produktu w koszyku i nie działa 

zasada wielokrotności przy dodawaniu kolejnych produktów zgodnie z pkt. 2, § 3. 

 

6. W przypadku chęci zakupu większej liczby produktów objętych promocją niż 5, i 

skorzystania z promocji na zasadach opisanych w pkt. 2 § 3, Uczestnik ma prawo do 

dokonania kolejnego, odrębnego zamówienia. 

 

http://www.abfoto.pl/


7. „Organizator promocji” zastrzega, że „Uczestnik promocji”, który korzysta z prawa zwrotu 

produktu kupionego bez zniżki, pozostawiając produkt/-y kupione ze zniżką, otrzyma 

zwrot kosztów pomniejszony o otrzymaną zniżkę, którą nabył w ramach „Promocji”. 

 

8. „Promocja” nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez „Organizatora 

promocji”. 

 

9. Produkty objęte promocją oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej 

„Organizatora promocji” pod poniższym adresem:  

      https://abfoto.pl/wiecej-pakujesz-wiecej-zyskujesz 

 

§ 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: „Więcej pakujesz – więcej zyskujesz” 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” 

 

BI1_Ć  _X22, 9.00-21.00, Alfa Białystok, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, tel. 85/ 741-

82-58  kom. 509-665-355, bi1@abfoto.pl; 

BI2_ZW, 9.00-21.00, Galeria Zielone Wzgórze, ul. Wrocławska 20, 15-660 Białystok, tel.: 

504 527 794, bi2@abfoto.pl; 

BY4_X33, 9.00-21.00, Zielone Arkady Al. Wojska Polskiego 1,  85-171 Bydgoszcz Tel. 52/342-

78-34  kom. 665-353-307, by4@abfoto.pl; 
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GD1, 9.00-21.00, Galeria Bałtycka, ul. Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk, tel.: 504 531 740, 

gd1@abfoto.pl; 

JZ1_JZ, 9.00-21.00, 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, 25-312 Kielce tel. 41/ 

201-31-83, kom.: 509  665 220, ki1@abfoto.pl; 

KR4 _ T  _X19, 10.00-21.00, Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamińskiego 11, 30-644 

Kraków, tel.: 12/298-67-03, kom.: 665-353-301, kr4@abfoto.pl; 

LO1 _ W  _X21, 10.00-22.00, CH Manufaktura, ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, tel.: 42/ 630-

20-38, kom.: 665-353-310, lo1@abfoto.pl; 

LU2, 9.00-21.00, Tarasy Zamkowe, 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.: 89/ 542-43-40, kom.: 665-353-329, on2@abfoto.pl; 

RZ1 _ U  _X20, 10.00-21.00, Millenium Hall  al. Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów, 

tel.: 17/ 770 -04-20 kom.: 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.: 91/ 311- 55- 85 kom.: 509 665 948,  sz1@abfoto.pl; 

TO4_TK_Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń, 

to4@abfoto.pl; 

WA3_WM, 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. 22/ 541-

36-14 kom. 665-353-313, wa4@abfoto.pl; 

WA5 _ N  _X14, 10.00-21.00 CH Promenada ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa tel. 

22/ 611-38-29 kom. 665-353-314, wa5@abfoto.pl; 

WA6_TA_X37, 10.00-21.00, Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, Warszawa, kom. 

509 665 285, wa6@abfoto.pl; 

WA7_WA, 10.00-22.00, 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. 71/ 338-

53-82  kom. 665-353-320,  wr3@abfoto.pl; 

WR4 _ S  _X18, 9.00-21.00  Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław  

tel. 71/ 324-11-53 kom. 665-353-308, wr4@abfoto.pl;  
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