
REGULAMIN PROMOCJI 

„NATYCHMIASTOWY RABAT Z 5” 

(dalej "Regulamin") 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „NATYCHMIASTOWY RABAT Z 5” (dalej: Promocja) jest AB FOTO Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-486, Al. Jerozolimskie 176, NIP 1132646403, 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 02 września do 15 września 2021 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania 

asortymentu produktów objętych niniejszą promocją. na terenie placówek handlowych oraz w 

sklepie Internetowym „Organizatora promocji”. 

 

 

§ 3. Zasady „Promocji” 

1. Promocją objęte są wybrane produkty z kategorii FOTO marki Nikon. 

 

2. Uczestnik Promocji decydujący się na zakup produktów objętych promocją, uprawniony jest 

do otrzymania rabatu. 

 

3. Rabat liczony jest od sumy aktualnych cen znajdujących się na stronie internetowej abfoto.pl. 

 

4. Rabat zostanie udzielony także wtedy, gdy na stronie internetowej abfoto.pl widnieją już ceny 

promocyjne, wówczas rabat naliczany jest od sumy cen promocyjnych. 

 

5. Uczestnik Promocji chcący skorzystać z rabatu musi dokonać zakupu zestawów zgodnie z listą 

aparatów i obiektywów objętych niniejszą Promocją. 

 

6. Zakupu można również dokonać poprzez zgłoszenie, a Uczestnik Promocji zobowiązany jest 

skontaktować się Organizatorem Promocji przez adres e-mail: sklep@abfoto.pl lub infolinię 

pod numerem 797 971 275 (opłata zgodna z taryfą operatora sieci). 

 

7. W prawidłowo wypełnionym zgłoszeniu Uczestnik Promocji powinien podać imię i nazwisko 

oraz linki wybranych przez siebie produktów objętych promocją lub nazwy produktów, w 

sytuacji gdy kontakt następuje przez infolinię. 



8. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik Promocji otrzyma od Organizatora Promocji link z ofertą 

specjalną oraz z naliczonym, dodatkowym rabatem na podany przez Uczestnika adres e-mail 

w celu dokonania płatności. 

 

9. Promocja łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora Promocji. 

 

 

§ 4. Produkty objęte promocją 

KOD PRODUKTU PRODUKT RABAT 

VOA040EA Z 5 Body 900 PLN 

VOA040K001 Z 5 + 24-50 f/4-6.3 1350 PLN 

VOA040K002 Z 5 + FTZ adapter 900 PLN 

VOA040K003 Z 5 + 24-50 f/4-6.3 + FTZ 1350 PLN 

VOA040K004 Z 5 + 24-200 f/4-6.3 1350 PLN 

VOA040K006 Z 5 + 24-70 F/4 S 1350 PLN 

 

§ 5. 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: „NATYCHMIASTOWY RABAT Z5” 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. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który w eSklepie zawarł Umowę 

sprzedaży może w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni odstąpić od Umowy. 

 

4. Decyzja „Organizatora promocji” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 

§ 6. 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/

