
 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ  

„REALME RATY DO 30X0% I 2+2 LATA GWARANCJI I 2+2 LATA GWARANCJI” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej „REALME RATY DO 30X0% I 2+2 LATA GWARANCJI” 

(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. 

 

§ 2 

       Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) określenia oznaczają: 

1. Bank - jeśli oferował będzie w Sklepie internetowym w okresie obowiązywania Promocji Kredyt i udzieli 

Kredytu na podstawie Umowy; 

 

2. Kredyt - nieoprocentowany kredyt na zakup towarów i usług ze specjalnym oznaczeniem, którego 

spłata może być rozłożona do 30 rat (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata ma charakter wyrównujący); 

 

3. Uczestnik Promocji, będący kredytobiorcą, nie ponosi jakichkolwiek kosztów kredytu; 

 

4. Salony – wszystkie Salony stacjonarne Organizatora oznaczone logo AB FOTO (dalej: Salony); 

 

5. Umowa – umowa o Kredyt zawarta w Salonach lub poprzez stronę www.abfoto.pl pomiędzy Bankiem, 

a Uczestnikiem Promocji; 

 

6. Towar – towar oraz usługi powiązane z towarem dostępne w ofercie Sklepu; 

Organizator zastrzega, że jeżeli Uczestnik Promocji kupuje Towar objęty Promocją i równocześnie inny 

towar/towary nie objęty tą Promocją, to łączny zakup tych towarów nie jest objęty promocją. Uczestnik 

Promocji, aby skorzystać z Promocji musi dokonać osobnego zakupu Towaru objętego Promocją oraz 

osobnego zakupu towaru/towarów nie objętych Promocją. 

 

II. Termin i miejsce promocji 

§ 3 

1. Promocja obowiązuje w sklepie Internetowym www.abfoto.pl 13.06.2022 do dnia 27.06.2022 (do 

godz. 23:59) (decyduje data i godzina wysłania wniosku o zawarcie Umowy). 

http://www.abfoto.pl/
http://www.abfoto.pl/


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 

§ 4 

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 Kredytem; 

3) posiadał będzie, według oceny Banku, zdolność kredytową pozwalającą zawrzeć w Sklepie, za 

pośrednictwem Organizatora Umowę z Bankiem; 

4) zawrze Umowę z Bankiem i nie odstąpi od niej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia. 

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

towarów zgodnie z wylistowanymi towarami oraz datami promocji, otrzyma od „Organizatora 

Promocji” 2+ 2 lata gwarancji od AB FOTO na uszkodzenia niemechaniczne. 

 

3. Uczestnik biorący udział w Promocji ma możliwość zawarcia Umowy na towary ze specjalnym 

oznaczeniem dostępne online lub w Salonach stacjonarnych z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 

4. „Organizator Promocji” ma prawo do anulowania „Promocji”. 

5. „Organizator promocji” zastrzega, że przy zwrocie zakupionego towaru, rabat zostanie zablokowany i 
„Uczestnik promocji” nie będzie mógł go wykorzystać ponownie, po upływie dat „Promocji”.  

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

7. „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. 



 

 

8. Promocją objęte są Towary dostępne w Sklepie internetowym. Informacja o dostępności Promocji dla 

danego Towaru znajduje się w Salonach stacjonarnych jak również w Sklepie Internetowym dostępnym 

pod adresem www.abfoto.pl jako informacja o cenie towaru w rozbiciu na liczbę rat w ramach 

dostępnego produktu. 

 

9. Kredyt nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce. 

 

 

IV. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

§ 5 

1. Uczestnik Promocji ma prawo do składania reklamacji dotyczących Umowy/Kredytu. 

 

2. Reklamacja może być zgłaszana: 

1) bezpośrednio w placówce Banku, 

2) telefoniczne w Contact Center Banku, 

3) poprzez System Bankowości Internetowej Banku (dla Klienta zalogowanego), 

4) listownie – na adres korespondencyjny Banku. Zgodnie z dostępnością w Banku wg Załącznika 

nr 1 do Regulaminu. 

3. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w jednej z poniższych form w zależności od 

dostępności w Banku wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu: 

1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres korespondencyjny Uczestnika Promocji wskazany w 

Umowie, 

2) poprzez System Bankowości Internetowej Banku (dla Klienta zalogowanego), 

3) poprzez SMS, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy, 

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

1) telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy, 

2) w placówce Banku. 

4. Terminy rozpatrywania reklamacji reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

5. Uczestnik Promocji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia 

się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem z wnioskiem do: 

1) Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu; wniosek 

podlega opłacie, której nieuiszczenie skutkuje zwrotem wniosku; Arbiter odmawia rozpoznania 

sporu w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza określoną kwotę (szczegółowe 

informacje, w tym Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na stronie 

internetowej Banku, w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK 

oraz na stronie internetowej www.zbp.pl); 

2) Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu 

rozwiązywania sporu; wniosek w postępowaniu pozasądowym podlega opłacie, a jej nieuiszczenie 



skutkuje odmową rozpatrzenia sporu, chyba że Kredytobiorca zostanie z tej opłaty zwolniony 

(szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 

6. 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. 

 

 

V. Dane osobowe 

§ 6  

 

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 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. 

http://www.abfoto.pl/
https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/


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. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Promocja łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

 

2. Organizator działa jako podmiot, któremu Bank na podstawie odrębnych stosunków prawnych 

powierzył wykonywanie czynności bankowych, w szczególności zawarcie Umowy w zakresie 

obejmującym Promocję. 

 

3. Decyzję o warunkach i przyznaniu Kredytu podejmuje Bank. 

 

4. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO) 

jest Bank, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą 

otrzymuje Klient (klauzula informacyjna pod nazwą „Informacje o administratorze danych osobowych, 

przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank i BIK”). 

 

5. 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. 

 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

 

7. Do nabywania Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin Serwisu dostępny na 

www.abfoto.pl. 

 

 

VII. Załączniki 

mailto:iod@abfoto.pl
http://www.abfoto.pl/


§ 8 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

1. Załącznik nr 1 – Bank Santander - kontakt/reklamacje; 

 

2. Załącznik nr 2 – Bank BNP Paribas - kontakt/reklamacje; 

 

3. Załącznik nr 3 – Lista towarów, dla których Umowa może być zawarta; 

 

4. Załącznik nr 4 – Lista towarów, którym przysługuje gwarancja 2+2 lata 

 

 

1. Załącznik nr 1 – Bank Santander - kontakt/reklamacje 

 

Bank Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, 53-611 

Wrocław 

• Contact Center Banku (infolinia 195 00, opłata zgodna z taryfą operatora) 

• Adres korespondencyjny Banku ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław 

• Wykaz placówek Banku dostępny na www.santanderconsumer.pl/mapa-oddzialow 

 

Dostępne formy odpowiedzi na reklamacje: 

a. pisemnie poprzez list wysyłany na adres korespondencyjny Uczestnika Promocji wskazany w Umowie, 

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

 

b. telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy, 

 

c. w placówce Banku. 

• Bank udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację listem zwykłym bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym 

terminie, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim 

wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia 

oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi. 

 

2. Załącznik nr 2 – Bank BNP Paribas - kontakt/reklamacje 

 

• Bank BNP Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa 

• infolinia + 48 500 990 500 oraz + 48 22 134 00 00 (opłata za połączenie wg cennika operatora); 

• Adres korespondencyjny Banku ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa; 

• Wykaz placówek Banku BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna dostępny jest na stronie: 

https://www.bnpparibas.pl/kontakt/oddzialy-z-obsluga-detaliczna-i-

biznesowa?type=department_retail_business 

http://www.santanderconsumer.pl/mapa-oddzialow
https://www.bnpparibas.pl/kontakt/oddzialy-z-obsluga-detaliczna-i-biznesowa?type=department_retail_business
https://www.bnpparibas.pl/kontakt/oddzialy-z-obsluga-detaliczna-i-biznesowa?type=department_retail_business


 

3. Załącznik nr 3 – Lista towarów, dla których Umowa może być zawarta w przedziale do 30 rat. 

 

 

Kod Nazwa 
Raty 

30x0% 
Raty 

10x0% 

RLME8I4128SB REALME 8i 4/128GB SPACE BLACK   x 

RLME8I4128SP REALME 8i 4/128GB STELLAR PURPLE   x 

RMX30856128PB REALME 8 6/128GB PUNK BLACK   x 

RMX3269GB REALME C25Y 4/128GB GLACIER BLUE   x 

RMX3269MG REALME C25Y 4/128GB METAL GREY   x 

RMX330112256W REALME GT 2 PRO 12/256GB PAPER WHITE x   

RMX331112256B REALME GT 2 12/256GB STEEL BLACK x   

RMX331112256W REALME GT 2 12/256GB PAPER WHITE x   

RMX33636128CB 
REALME GT MASTER 6/128GB COSMOS 

BLACK x   

RMX33638256LW REALME GT MASTER 8/256GB LUNA WHITE x   

RMX33708128BL REALME GT NEO 2 8/128GB BLACK x   

RMX33708128BU REALME GT NEO 2 8/128GB BLUE x   

RMX33936128GB REALME 9 PRO+ 6/128GB SUNRISE BLUE x   

RMX34914128BK REALME 9i 4/128GB BLACK   x 

RMX34914128BU REALME 9i 4/128GB BLUE   x 

RMX35218128MB REALME 9 4G 8/128GB METEROR BLACK   x 

 

4 Załącznik nr 4 – Lista towarów, którym przysługuje gwarancja 2+2 lata 

 

Kod Nazwa Gwarancja 2+2 

RLME8I4128SB REALME 8i 4/128GB SPACE BLACK x 

RLME8I4128SP REALME 8i 4/128GB STELLAR PURPLE x 

RMX30856128PB REALME 8 6/128GB PUNK BLACK x 

RMX3269GB REALME C25Y 4/128GB GLACIER BLUE x 

RMX3269MG REALME C25Y 4/128GB METAL GREY x 

RMX330112256W REALME GT 2 PRO 12/256GB PAPER WHITE x 

RMX331112256B REALME GT 2 12/256GB STEEL BLACK x 

RMX331112256W REALME GT 2 12/256GB PAPER WHITE x 

RMX33636128CB 

REALME GT MASTER 6/128GB COSMOS 

BLACK x 

RMX33638256LW REALME GT MASTER 8/256GB LUNA WHITE x 

RMX33708128BL REALME GT NEO 2 8/128GB BLACK x 

RMX33708128BU REALME GT NEO 2 8/128GB BLUE x 

RMX33936128GB REALME 9 PRO+ 6/128GB SUNRISE BLUE x 



RMX34914128BK REALME 9i 4/128GB BLACK x 

RMX34914128BU REALME 9i 4/128GB BLUE x 

RMX35218128MB REALME 9 4G 8/128GB METEROR BLACK x 

 


