
Warunki  promocji  

„21 Days Sport Challenge” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze warunki promocji („Warunki lub „Regulamin”) są dokumentem określającym zasady 

promocji „21 Days Sport Challenge” („Promocja”); 

2. Promocja odbywa się wyłącznie w sklepie stacjonarnym HUAWEI Warszawa zlokalizowanym na 

parterze centrum handlowego WESTFIELD ARKADIA, ALEJA JANA PAWŁA II 82, 00-175 

WARSZAWA na terenie centrum handlowego Westfield Arkadia („Salon”); 

3. Promocja organizowana jest w okresie od 01 Czerwca do 14 Czerwca 2020 roku („Czas 

Promocji”) lub do wyczerpania zapasów, w sklepie Huawei Warszawa 

https://consumer.huawei.com/pl/huawei-warszawa/ (dalej „Sklep”). Ilość dostępnych 

produktów jest ograniczona. 

4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa; 

5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w Salonie, w siedzibie Partnera oraz 

na stronie internetowej www.consumer.huawei.com.pl;  

6. Partnerem wspierającym Promocję, który realizuje sprzedaż produktów/usług jest Matrix Media 

sp. z o.o. z siedzibą w Suchym lesie, ul Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000540415, kapitał zakładowy 

1,000,000 zł, NIP: 7262529917, REGON 100165933 („Partner”); 

7. Akcja promocyjna zostanie ogłoszona również w środkach masowego przekazu. 

 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne; 

2. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu; 

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności   

prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela 

ustawowego 

ZASADY PROMOCJI 

Aby skorzystać z Promocji w Czasie Promocji, uczestnik powinien spełnić poniższe warunki: 

 

1. Przy zakupie telefonu Huawei P40 Lite lub Huawei P40 Lite E w Salonie w Czasie Promocji, 

klient może otrzymać opaskę Huawei Band 4 w zestawie. Jeżeli Klient będzie wykonywał 

ćwiczenia codziennie przez 21 dni, zachowa dane w aplikacji Huawei Zdrowie, i udostępni 

wyniki ćwiczeń min. 2 razy w tygodniu na wybranej platformie social media, będzie mu 

przysługiwał rabat na kolejny zakup w wysokości 50% ceny opaski Huawei Band 4. 

2. Przy zakupie telefonu Huawei Y5p lub Huawei Y6p w Salonie w Czasie Promocji, klient może 

otrzymać Band 3e w zestawie. Jeżeli Klient będzie wykonywał ćwiczenia codziennie przez 21 

https://consumer.huawei.com/pl/huawei-warszawa/


dni, zachowa dane w aplikacji Huawei Zdrowie, i udostępni wyniki ćwiczeń min. 2 razy w 

tygodniu na wybranej platformie social media, będzie mu przysługiwał rabat na kolejny 

zakup w wysokości 50% ceny opaski Huawei Band 3e. 

3. Przy zakupie telefonu Huawei P40 Pro lub Huawei P40 w Salonie w Czasie Promocji, klient 

może otrzymać zegarek Huawei Watch GT 2e w zestawie. Jeżeli Klient będzie wykonywał 

ćwiczenia codziennie przez 21 dni, zachowa dane w aplikacji Huawei Zdrowie, i udostępni 

wyniki ćwiczeń min. 2 razy w tygodniu na wybranej platformie social media, będzie mu 

przysługiwał rabat na kolejny zakup w wysokości 50% ceny zegarka Huawei Watch GT 2e. 

4. Realizacja zniżek odbywa się wyłącznie w sklepie stacjonarnym HUAWEI WARSZAWA 

zlokalizowanym na parterze centrum handlowego Westfield ARKADIA, ALEJA JANA PAWŁA II 

82, 00-175 WARSZAWA w terminie do 31.07.2020 r., w godzinach otwarcia tego sklepu na 

terenie centrum handlowego Arkadia. Po tym terminie ważność vouchera wygasa. 

5. Realizacja zniżek polega na wykorzystaniu go przy zakupie produktu z całego asortymentu. 

6. Realizując zniżkę, uczestnik promocji zobowiązany jest do pokazania paragonu z czasu 

trwania promocji przy zakupie wybranego produktu. 

7. Jesli wartość wybranego produktu jest niższa, niż przysługująca zniżka, klient otrzyma 

wybrany produkt za 1zł. 

8. W jednej transakcji można wykorzystać jedeną zniżkę, nawet jeśli klient posiada ich więcej. 

9. W przypadku realizowania transakcji ze zniżką – kolejna zniżka w ramach akcji nie jest 

przyznawana. 

10. Zniżka jest jednokrotnego użytku i nie podlega wymianie na gotówkę.  

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi/voucherami lub innymi 

akcjami Partnera lub Huawei. 

12. W przypadku, gdy uczestnik promocji jest podmiotem prowadzącym pozarolniczą 

działalność gospodarczą, może być konieczne uwzględnienie wartości otrzymanego 

vouchera w rozliczeniu podatku dochodowego. 

13. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona. 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pocztą na adres Partnera 
realizującego promocję wskazany w POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 6 powyżej z dopiskiem 
„Dział Reklamacji” w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od zakończenia 
Promocji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-
mail, numer seryjny Produktu oraz krótki opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

3. Reklamacje złożone zgodnie z postanowieniami pkt. 2 powyżej będą rozpatrywane w terminie 
14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od 
poniedziałku do piątku. 

 

 


