
REGULAMIN PROMOCJI „SAMSUNG BUNDLE POWERBANK” 

(dalej "Regulamin") 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji „Samsung powerbank” („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” obowiązuje od 22 listopada 2021 r. (od godz. 14:00) do 2 grudnia 2021 r. (do godz. 23.59) w 

sklepie internetowym www.abfoto.pl. 

 

§ 3. Zasady „Promocji” 

 

1. „Promocja” dotyczy telefonów Samsung Galaxy A12, A52s, M12, M22, M52 5G i jest skierowana do 

klientów detalicznych. 

2. Na czas promocji przy zakupie ww. modeli dodaje Powerbank 4Mobee Powerbank M8 10000 mAh Biały 

(kod produktu BNDM8WHITE) za 1 zł.   

3. „Uczestnik promocji” może nabyć tylko jeden taki zestaw.  

4. „Organizator promocji” zastrzega sobie możliwość do sprzedaży tylko 1 sztuki i weryfikuje zamówienia 

na podstawie wielu danych, a także ma prawo do anulowania zamówień hurtowych przeznaczonych do 

dalszej odsprzedaży.  

5. Ilość zestawów jest ograniczona. Promocja obowiązuje dla pierwszych 10 zakupów. O kolejności decyduje 

data i godzina wpływu zamówienia do sklepu internetowego.  

6. 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: „SAMSUNG BUNDLE Z 

ŁADOWARKĄ” 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 

http://www.abfoto.pl/


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”, 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”. 

 


