REGULAMIN
korzystania z kuponów podarunkowych w salonach AB FOTO

1. AB FOTO Sp. z o.o. (zwane AB FOTO) z siedzibą w Warszawie 02-078, ul.
Krzywickiego 34, 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 świadcząca usługi w zakresie sprzedaży
sprzętu fotograficznego i usług fotograficznych oferuje w sprzedaży kupony
podarunkowe, które uprawniają ich Posiadaczy do realizowania usług
fotograficznych i zakupu produktów będących w sprzedaży AB FOTO.
2. Kupony podarunkowe można nabyć wyłącznie w salonach AB FOTO.
3. AB FOTO posiada w ofercie następujące rodzaje kuponów podarunkowych:
1) kupon podarunkowy o nominale 100 zł
2) kupon podarunkowy o nominale 200 zł
3) kupon podarunkowy o nominale 500 zł
4. Posiadacz kuponu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania
wyłącznie w terminie określonym na dokumencie kuponu podarunkowego.
5. Niewykorzystanie kuponu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym na
kuponie podarunkowym, jest równoznaczne z utratą ważności kuponu
podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza wobec AB
FOTO z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
6. Posiadacz kuponu podarunkowego może dokonać zakupu produktów
oferowanych wyłącznie w salonach AB FOTO lub zrealizować usługi do wartości
nominalnej kuponu podarunkowego.
7. W przypadku gdy wartość kuponu podarunkowego jest niższa niż kwota
wskazana na dokumencie kuponu podarunkowego od kupowanego produktu lub
realizowanej usługi fotograficznej Posiadacz kuponu podarunkowego będzie
zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy.
Jeżeli kupowany produkt lub usługa są niższej wartości niż realizowany kupon
podarunkowy, AB FOTO nie zwraca wynikającej z tego faktu różnicy.
8. Kupon podarunkowy nie jest kuponem imiennym. Kupon podarunkowy
realizowany jest na okaziciela.
9. AB FOTO nie odpowiada za zgubienie kuponu podarunkowego przez jego
Nabywcę. W przypadku zagubienia kuponu podarunkowego, AB FOTO nie zwróci
gotówki za zagubiony kupon.
10. AB FOTO zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie
kuponów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek

inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku
kupon podarunkowy uznany zostanie przez AB FOTO za nieważny, bez prawa
klienta do otrzymania kuponu zastępczego.
11. Kupon podarunkowy jest środkiem płatniczym wyłącznie w salonach AB
FOTO. Kupon podarunkowy nie może zostać zamieniony w AB FOTO na gotówkę,
zarówno w całości jak i częściowo.
12. Zakupiony kupon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
13. Zakup kuponu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca kuponu
akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
14. Kupujący kupon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem kuponu
podarunkowego poinformować osobę, której przekaże kupon podarunkowy o
warunkach korzystania z kuponów podarunkowych zawartych w niniejszym
Regulaminie.
15. Przyjęcie kuponu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Posiadacz
kuponu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

