Regulamin akcji promocyjnej „Gorące foto-miesiące”
(dalej jako „Regulamin”)
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Gorące foto-miesiące” (dalej zwanej „Promocją”)
jest:
AB FOTO SP Z O O. z siedzibą w Warszawie (02-078), przy ul. Krzywickiego nr 34, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000271999
posiadająca NIP: 1132646403 oraz REGON: 140796039, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, w salonach sprzedaży sieci
AB Foto wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji oraz na stronie
www.abfoto.pl („Salony AB Foto”).
3. Promocja trwa od 01.05.2017 roku do 30.06.2017 roku lub do wyczerpania
promocyjnych zestawów startowych Plus.
4. Adresatami Promocji są osoby fizyczne, które w czasie trwania Promocji dokonają w
Salonach AB Foto zakupu zestawu startowego Plus („Klienci”) oraz rejestracji. Każdy
Klient po dokonaniu zakupu i rejestracji zestawu startowego Plus, otrzyma Kupon
upoważniający do skorzystania z Promocji („Kupon”).
5. Promocja prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i
powszechny.
6. Kupon uprawnia do jednorazowego, bezpłatnego wydrukowania maksymalnie 10
zdjęć natychmiastowych formatu 10x15. Skorzystanie z powyższego uprawnienia jest
możliwe do 15.07.2017 r. Zdjęcia do wydrukowania powinny być zapisane w
standardowych formatach graficznych *.jpg, (bez kompresji LZW, maks. 20 MB) na
dowolnym nośniku. Promocja nie obejmuje zamawiania zdjęć na stronie internetowej
www.abfoto.pl
7. Kupony nie podlegają przeliczeniu na wartości pieniężne i nie stanowią podstawy do
żądania wypłaty ich równowartości w pieniądzu.
8. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej jest możliwe wyłącznie
na podstawie nieuszkodzonego, oryginalnego Kuponu.
9. Kupon podlega zatrzymaniu przez kasjera w momencie zgłoszenia chęci skorzystania
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Wykorzystany Kupon nie może być
ponownie użyty, nawet w przypadku gdy Klient dokonał wydruku zdjęć w liczbie
mniejszej niż maksymalna objęta Promocją. Za wydrukowane przez Klienta zdjęcia w
liczbie przekraczającej liczbę objętą Promocją (maksymalnie 10 zdjęć) Klient
zobowiązany jest do zapłaty regularnej ceny detalicznej.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Kuponu, duplikaty nie będą wydawane.
11. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby zestawów startowych PLUS. Otrzyma
adekwatną ilość Kuponów uprawniających do udziału w Promocji. Każdy Kupon
uprawnia do wydruku maksymalnie 10 zdjęć na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.

12. Organizator w zakresie związanym z ochroną wizerunku oraz przestrzeganiem praw
autorskich do zdjęć drukowanych na zasadach przewidzianych w niniejszym
Regulaminie polega wyłącznie na oświadczeniu Klienta, że Klient nie narusza
żadnych zasad ochrony wizerunku ani autorskich praw osobistych i majątkowych
osób trzecich. Klient może ponosić odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw
osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych bądź osobistych praw autorskich
osób trzecich. Organizator nie jest też zobligowany do weryfikowania informacji
źródłowych pliku i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w
informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym
zakresie odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.
13. Do reklamacji zdjęć wydrukowanych na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie mają zastosowanie zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych
w salonach AB Foto, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Za wady
zdjęć wydrukowanych przez Klienta na zasadach przewidzianych w niniejszym
Regulaminie ponosi odpowiedzialność Organizator na zasadach ogólnych.
14. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach
mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą
zgłaszać na piśmie, listem na adres siedziby Organizatora.. W reklamacji należy
podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora. Reklamacje
rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji
będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej
rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu do maksymalnie 30 dni, o czym
Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji przez Organizatora. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
reklamację uważa się za uwzględnioną.
16. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji w
Punkcie Informacji wszystkich Salonów AB Foto.
17. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja nie
stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
18. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy polskiego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Salony AB Foto
Załącznik nr 2 – zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych w salonach AB Foto

