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Warunki  promocji  

‘’Idealny do pary” 

 

1. Vouchery w ramach promocji „Idealny do pary” („Promocja”) wydawane są od 05 lutego 2019 r. 

do dnia 17 lutego 2019 r. do godz.20:59:59 („Termin”) lub do wyczerpania zapasów tylko w sklepie 

stacjonarnym HUAWEI Warszawa w centrum handlowym Arkadia. 

2. W Promocji może wziąć udział osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

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

ustawowego. 

3. Aby skorzystać z Promocji, uczestnik Promocji powinien: 

a) Kupić produkt(y) HUAWEI o określonej poniżej wartości w sklepie HUAWEI Warszawa. W 

zależności od wartości zakupionych produktów, uczestnik promocji otrzyma voucher o 

wartości: 

 100 zł brutto– gdy wartość kupionych produktów wynosi 499-999 zł brutto; 

 200 zł brutto- gdy wartość kupionych produktów wynosi 1000 – 1999 zł brutto;  

 300 zł brutto- gdy wartość kupionych produktów wynosi 2000 – 2999 zł brutto;  

 400 zł brutto- gdy wartość kupionych produktów wynosi min. 3000 zł brutto;  

b) W wypadku zakupu kilku produktów równocześnie kwota vouchera zależy od wartości sumy 

kupionych produktów. W przypadku dokonywania przez uczestnika promocji kilku 

pojedynczych transakcji w tym samym dniu, voucher w odpowiedniej kwocie przysługuje tylko 

dla pierwszej z dokonanych przez danego uczestnika Promocji transakcji w tym dniu.  

c) Voucher uprawnia jego posiadacza do nabycia dowolnych produktów z oferty sklepu Huawei 

Warszawa  w cenie, która zostanie pomniejszona o wartość vouchera. 

d) Realizacja vouchera odbywa się wyłącznie poprzez kupno dowolnych produktów HUAWEI w 

sklepie stacjonarnym HUAWEI WARSZAWA zlokalizowanym na parterze centrum handlowego 

ARKADIA, ALEJA JANA PAWŁA II 82, 00-175 WARSZAWA w terminie do 31 marca 2019 r., w 

godzinach otwarcia tego sklepu na terenie centrum handlowego Arkadia. Po tym terminie 

ważność vouchera wygasa. 

e) Realizacja vouchera nie może dotyczyć bezpośrednio zakupu produktów, za który został 

wydany uczestnikowi Promocji dany voucher. 

f) Realizując voucher, uczestnik promocji oddaje voucher przy zakupie wybranego produktu. 

g) Voucher jest jednokrotnego użytku, nie podlega wymianie na gotówkę oraz reszta nie jest 

wydawana w gotówce w przypadku, gdy wartość vouchera jest wyższa niż cena kupionego 

produktu. 

4. Voucher posiada hologram z unikalnym kodem zabezpieczającym przed ponownym użyciem w 

związku z czym uczestnik promocji jest obowiązany chronić voucher i nie udostępniać go osobom 

trzecim. 

5. Partnerem wspierającym Promocję, który realizuje sprzedaż  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”).  

 


