
REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ 
 

 
„Nikon natychmiastowy rabat do 1860 zł” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

 
1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej „Nikon natychmiastowy rabat do 1860 zł” 

(zwanej dalej: Promocją) 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” ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających Towar na cele 

niezwiązane z działalnością gospodarczą, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz posiadających nadany nr PESEL, a udział w niej jest dobrowolny. 
 
 
 
 

II. Termin i miejsce promocji 
 

§ 2 
 

1. „Promocja” obowiązuje w sklepie Internetowym www.abfoto.pl oraz w salonach stacjonarnych, 

do odwołania. „Promocja” jest oficjalnie publikowana na: https://abfoto.pl/promocje/nikon-

natychmiastowy-rabat-2022 Promocja” obowiązuje od  27.05.2022 do 18.07.2022 (godzina 

23:59) w salonach stacjonarnych „Promocja” trwa jedynie w godzinach otwarcia salonu. 

Załącznik nr 1 stanowi listę salonów stacjonarnych dla niniejszego regulaminu. „Promocja” 

obowiązuje w datach i godzinach oficjalnie publikowanych na domenie „Organizatora Promocji” 

lub do wyczerpania towarów z asortymentu objętego „Promocją”.  
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2. „Promocja” dotyczy wyłącznie zamówień złożonych i opłaconych przez „Uczestnika promocji” 

w terminie wyżej wymienionym. Zamówienia internetowe złożone przed rozpoczęciem 

promocji, a realizowane w dniach lub godzinach jej trwania, nie są objęte „Promocją”. 

3. Promocja kierowana jest do klientów indywidualnych będących konsumentami w rozumieniu 

właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. 

4. Produkty prezentowane przez Organizatora promocji są nowe. Nie są to produkty 

powystawowe czy poserwisowe.  

5. Przedstawiona w „Promocji” cena obowiązuje do wyczerpania zapasu danego produktu.  

6. Promocja nie obejmuje zamówień hurtowych. Uczestnik promocji może nabyć wyłącznie jeden 

produkt 

7. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość sprzedaży tylko 1 sztuki i weryfikuje 

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

przypadku pojawiających się nieprawidłowości lub nieścisłości związanych z naruszeniem 

zasad regulaminu. 

8. Uczestnik promocji decydujący się na zakup produktu objętego promocją może kupić go w 

podanej przez Organizatora promocji obniżonej cenie.  
9. Zamówienie nieopłacone będzie traktowane, jako zamówienie nie podlegające 

zasadom „Promocji”. 

 
 
 
 
 

III. Przedmiot i zasady Promocji 
 

§ 3 
1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, jeśli spełni w 

czasie trwania Promocji, łącznie, następujące warunki (dalej: Uczestnik), z zastrzeżeniem 

ust. 

2 poniżej:  
1) kupi Towar w okresie Promocji;  
2) podejmie decyzję o sfinansowaniu nabycia Towaru;  

2. „Uczestnik promocji”, który w trakcie trwania „Promocji” dokona zakupów wybranych 

towarów zgodnie z wylistowanymi towarami, usługami oraz datami promocji na 

https://abfoto.pl/promocje/nikon-natychmiastowy-rabat-2022 otrzyma od „Organizatora 

Promocji” zawarty tamże rabat.  
3. „Organizator Promocji” ma prawo do anulowania „Promocji”. 
4. „Organizator promocji” zastrzega, że przy zwrocie zakupionego towaru, rabat zostanie 

zablokowany i „Uczestnik promocji” nie będzie mógł go wykorzystać ponownie, po upływie dat 
„Promocji”.  

5. „Promocja” łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez „Organizatora promocji”.  
6. „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 towaru 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 towaru „Promocja” nie 

obowiązuje. 
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7. Produkty objęte promocją: 

 

KOD NAZWA RABAT  
CENA PO 
RABACIE 

JMA001DA NIKON NIKKOR Z 50MM 1,8 S 470 2479 

JMA603DA NIKON NIKKOR Z MC 50MM f2.8 470 2720 

JMA710DA NIKON NIKKOR Z 24-200MM F4-6,3 VR 930 3469 

JMA301DA NIKON NIKKOR Z 85MM F/1,8 S 470 3520 

JMA102DA NIKON NIKKOR Z 35MM F1,8 S 470 3529 

JMA704DA NIKON NIKKOR Z 24-70MM F4,0 S 930 3769 

VOA090AE NIKON Z FC BODY 470 4029 

JMA717DA NIKON NIKKOR Z 28-75MM f2,8 470 4329 

JMA103DA NIKON NIKKOR Z 24MM 1,8 S 470 4529 

JMA104DA NIKON NIKKOR Z 20MM F/1,8 S 470 4719 

VOA090K002 NIKON Z FC + 16-50MM F3,5-6,3 VR 470 4729 

VOA090K001 NIKON Z FC + 28M F2,8 SE 470 5029 

JMA705DA NIKON NIKKOR Z 14-30MM F/4 S 930 5469 

VOA090K005 NIKON Z FC VLOGGER KIT 470 5529 

VOA090K003 NIKON Z FC+16-50MMF3,5-6,3+50-250F4,5-6 470 6029 

VOA040AE NIKON Z5 BODY 470 6220 

JAA801DA NIKON NIKKOR 14-24 MM F2,8 G ED 930 7060 

VOA040K001 NIKON Z5 + 24-50 F4-6,3 470 7529 

JAA342DA NIKON NIKKOR 300 MM F4 PF ED VR 930 8469 

JAA824DA NIKON NIKKOR 24-70MM F2,8E ED VR II 930 8569 

VOA040K004 NIKON Z5 + Z 24-200 F4-6,3 VR 1400 9299 

JMA003DA NIKON NIKKOR Z 50MM 1,2 S 930 9469 

JMA708DA NIKON NIKKOR Z 24-70MM F/2,8 S 930 9869 

VOA060AE NIKON Z6 II BODY 470 10329 

JMA711DA NIKON NIKKOR Z 14-24MM F/2,8 S 930 10869 

JMA709DA NIKON NIKKOR Z 70-200MM f/2.8 S 930 11569 

VOA060K001 NIKON Z6 II + Z 24-70 F4,0 1400 11599 

VOA060K004 NIKON Z6 II + Z 24-200 1400 13099 

VOA060K008 NIKON Z6 II + Z 24-120 F4,0 S 470 14529 

VOA070AE NIKON Z7 II BODY 930 14969 

JAA535DA NIKON* NIKKOR 500MM F5.6E PF ED VR 1400 16599 

VOA070K001 NIKON Z7 II + Z 24-70 F4,0 1860 16639 

 
 
 

IV. Reklamacje i zwroty 
 

§ 4 
 

2. 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: „Nikon natychmiastowy rabat do 1860 zł” w czasie trwania promocji, a także na 



email reklamacje@abfoto.pl. 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. Decyzja 

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

3. Reklamacje dotyczące Towaru oraz przebiegu Promocji mogą być składane na adres 

Organizatora i/lub w prowadzonym przez niego Salonie i/lub dla klientów Sklepu 

Internetowego zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym na www.abfoto.pl. Konsument lub 

Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który w eSklepie zawarł Umowę sprzedaży może w 

terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od Umowy. W przypadku promocji „Zwrot do 30 

dni”, Konsument lub Przedsiębiorca może odstąpić od umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni. 

 

 

 

 

V. Dane Osobowe 
 

§ 5 
 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator sprzedaży promocyjnej. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz 

zgodnie z polityką Organizatora sprzedaży promocyjnej dostępną w okresie trwania „Promocji” 

na stronie https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/ 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora sprzedaży promocyjnej w celu 

przeprowadzenia promocji, oraz wykonania obowiązków Organizatora sprzedaży promocyjnej 

wynikających z „Regulaminu” np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstaw 

prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora sprzedaży promocyjnej. 

3. Organizator sprzedaży promocyjnej niniejszym informuje, że dane osobowe podane 

(przekazane) w związku z organizacją Promocji przetwarzane są: 

a) w celu udziału i przeprowadzenia Promocji, rozpatrywania reklamacji, w celach 

podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z 

Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawa z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. 

zm.) - (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, rozpatrywania reklamacji, do 

celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych 

osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz Organizatora sprzedaży promocyjnej, podmioty 

współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla 

przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy 

organizacji Promocji, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili 

http://www.abfoto.pl/
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wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji (v) przetwarzanie 

obejmuje: imię (imiona) i nazwisko (nazwisko rodowe), numer telefonu, adres 

zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail. 

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, (ii) 

odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizatora sprzedaży promocyjnej, 

podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne 

dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy 

organizacji Promocji, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody 

na ich przechowywanie oraz przetwarzanie, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i 

nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail. Uczestnik 

promocji nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach marketingowych. 

c) Dane osobowe Uczestników promocji podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest 

niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim 

punkcie. Dane osobowe Uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu 

Promocji i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w 

których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik Promocji w drodze 

odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

celach marketingowych. Uczestnikom promocji przysługują prawa do: i) dostępu do swoich 

danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, 

na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, 

vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji 

praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z 

Organizatorem sprzedaży promocyjnej AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 

Warszawa, mail: iod@abfoto.pl. 

d) Uczestnik promocji przystępujący do Promocji „Nikon natychmiastowy rabat do 1860 zł” 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Promocji. Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Uczestnikiem promocji na potrzeby 

prowadzonej akcji marketingowej. Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. 

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo 

na adres: iod@abfoto.pl. Uczestnik promocji wyraża zgodę na udostępnienie danych 

osobowych w przypadku wygrania nagrody.  
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VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 6 
 

1. „Promocja” łączy się z innymi promocjami „Organizatora”.  
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych „Regulaminem” mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
3. „Organizator promocji” może odmówić zastosowania zasad promocyjnych w przypadku 

nie spełnienia bądź naruszenia przez „Uczestnika promocji” postanowień niniejszego 

„Regulaminu”.  
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 

charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego 

„Regulaminu”.  
5. Treść niniejszego „Regulaminu” jest dostępna w okresie trwania „Promocji” w 

siedzibie „Organizatora promocji”, w Salonach oraz na stronie internetowej 

www.abfoto.pl 

6. „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”. Regulamin 

Promocji jest dostępny w Salonach stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym na 

www.abfoto.pl i jest udostępniany potencjalnemu Uczestnikowi Promocji przed 

zawarciem Umowy oraz wyborem oferty kredytowej.  
7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady „Promocji”.  
8. Do nabywania Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin Serwisu dostępny na 

www.abfoto.pl. 
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VII. Załączniki 
 

§ 7 
 

1. Załącznik nr 1 – Lista Salonów „Organizatora promocji” 
 

 

BI1_CB, 9.00-21.00, Alfa Białystok, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, tel. 85/ 741-82-58 kom. 509-
665-355, bi1@abfoto.pl; 
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; 
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; 
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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