
 

 

REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin") 

„VOCHER DO 200 ZŁ PRZY ZAKUPIE SMARTFONA REALME” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „VOCHER DO 200 ZŁ PRZY ZAKUPIE 

SMARTFONA REALME” („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 02 listopada (od godz. 15.00) do 09 listopada r. (do godz. 10.00) w 

sklepie internetowym www.abfoto.pl, których lista stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

2. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień złożonych i opłaconych przez „Uczestnika 

promocji” w terminie od 02 listopada do 09 listopada 2021 r. 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 09 listopada 2021 r. muszą zostać opłacone online (tpay, przelew bankowy). 

Zamówienia internetowe przy wyborze przez „Uczestnika promocji” formy płatności na 

raty lub leasing muszą posiadać pozytywną zgodę Banku wydaną najpóźniej 09 

listopada 2021 r. 

 

4. Zamówienie nie opłacone w dniu 09 listopada 2021 r. będzie traktowane jako 

zamówienie nie podlegające zasadom promocji „VOCHER DO 200 ZŁ PRZY ZAKUPIE 

SMARTFONA REALME”. 

 

 

§ 3. Zasady „Promocji” 

 

1. „Uczestnik promocji”, który w trakcie trwania „Promocji” dokona jednorazowego 

zakupu wybranego modelu smartfona marki Realme, których lista stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu, otrzyma od „Organizatora promocji”: 

 

http://www.abfoto.pl/


 

 

a) voucher o wartości 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za zakup smartfona 

marki Realme 8i; 

 

b) voucher o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za zakup smartfona marki 

Realme z serii 8 i GT. 

 

2. „Uczestnik promocji” może wykorzystać voucher wyłącznie na zakupy w sklepie 

internetowym www.abfoto.pl lub na terenie salonów sprzedaży „Organizatora 

promocji”.  

 

3. „Uczestnik promocji” może zrealizować voucher w terminie do 31 grudnia 2021 na 

zakup dowolnego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.abfoto.pl lub 

w salonach sprzedaży „Organizatora promocji”.  

 

4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. 

6. Jeżeli wartość wybranego przez „Uczestnika promocji” produktu jest niższa niż wartość 

vouchera „Organizator promocji” zastrzega, że nie wydaje różnicy pomiędzy wartością 

wybranego produktu, a wartością vouchera. 

7. Jeżeli wartość vouchera jest niższa niż wartość produktu wybranego przez „Uczestnika 

promocji”, ten zobowiązany jest dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą. 

8. Jeden „Uczestnik promocji” może nabyć wyłącznie jeden produkt w obniżonej cenie. 

„Organizator promocji” weryfikuje zamówienia na podstawie wielu danych i ma prawo 

do anulowania zamówienia, w przypadku nieprawidłowości lub nieścisłości. 

9. „Uczestnik promocji” decydujący się na skorzystanie z vouchera w „Salonie” 

„Organizatora promocji” zobowiązany jest przekazać sprzedawcy oryginalny voucher. 

10. „Uczestnik promocji” decydujący się na skorzystanie z vouchera w sklepie 

internetowym www.abfoto.pl zobowiązany jest przesłać skan vouchera i dokumentu 

sprzedaży (paragonu/lub faktury), na którym wymieniony jest nr vouchera 

potwierdzający jego wydanie przez „Organizatora promocji”. 

11. Z każdego vouchera można skorzystać tylko raz. 

12. „Organizator promocji” zastrzega, że nie będą honorowane w „Salonach” „Organizatora 

promocji” vouchery w postaci ksero czy zdjęcia. 

13 Odstąpienie od umowy; jeżeli klient dokonuje zwrotu towaru; w szczególności w 

promocji, ma obowiązek zwrócić całość dokonanego zamówienia. Zwrotowi nie podlega 

część zamówienia. Jeżeli zwrot zamówienia został dokonany po okresie promocyjnym, 

klient nie będzie podlegał już zasadom promocji i traci możliwość skorzystania z 

promocji po terminie jej obowiązywania. 

15. Vouchery z promocji „VOCHER DO 200 ZŁ PRZY ZAKUPIE SMARTFONA REALME” nie 

łączą się z Voucherami w innych promocjach. 

16. „Uczestnik promocji” „VOCHER DO 200 ZŁ PRZY ZAKUPIE SMARTFONA REALME” 

będzie mógł wykorzystać otrzymany voucher w terminie do 31 grudnia 2021 r. 

17. Promocji nie podlegają zamówienia hurtowe. „Organizator promocji” zastrzega sobie 

możliwość sprzedaży tylko 1 sztuki do 1 zamówienia i weryfikuje zamówienia na 

podstawie wielu danych, a także ma prawo do anulowania zamówienia, w przypadku 

nieprawidłowości lub nieścisłości. 

18. Promocja łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez „Organizatora promocji”. 

 



 

 

 

 

§ 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: „VOCHER DO 200 ZŁ PRZY ZAKUPIE SMARTFONA REALME” 

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”. 
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Załącznik nr 1 – Produkty, za zakup których przysługują Vouchery 

 

 

SKU Nazwa 
Wartość 
vouchera 

RLME8I4128SB REALME 8i 4/128GB SPACE BLACK 125 zł 

RLME8I4128SP REALME 8i 4/128GB STELLAR PURPLE 125 zł 

RMX30858128CS REALME 8 8/128GB CYBER SILVER 200 zł 

RMX30858128PB REALME 8 8/128GB PUNK BLACK 200 zł 

RMX33636128CB REALME GT MASTER 6/128GB COSMOS BLACK 200 zł 

RMX33636128LW REALME GT MASTER 6/128GB LUNA WHITE 200 zł 

RMX33636128VG REALME GT MASTER 6/128GB VOYAGER GREY 200 zł 

RMX33638256CB REALME GT MASTER 8/256GB COSMOS BLACK 200 zł 

RMX33638256LW REALME GT MASTER 8/256GB LUNA WHITE 200 zł 

RMX33638256VG REALME GT MASTER 8/256GB VOYAGER GREY 200 zł 
 

 

 

 

 


