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                                                                        Warunki  promocji  

‘’DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK” 

 

1. W ramach promocji DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK („Promocja”)  uczestnik Promocji może nabyć 

tylko w sklepie stacjonarnym HUAWEI Warszawa w centrum handlowym Arkadia zestaw HUAWEI 

WATCH GT + HUAWEI Band 2 pro po spełnieniu warunków opisanych w niniejszych warunkach 

promocji. 

 

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. Promocja trwa od 08.02.2019 do dnia 24.02.2019 lub do wyczerpania zapasów. 

 

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

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

WARSZAWA na terenie centrum handlowego Arkadia. 

 

5. Aby skorzystać z Promocji, uczestnik Promocji powinien: 

a) Kupić produkt HUAWEI WATCH GT w sklepie stacjonarnym Huawei Warszawa w czasie trwania 

Promocji; 

b) W ramach zakupu HUAWEI WATCH GT, uczestnik Promocji jest uprawniony do zakupu Huawei 

Band 2 pro w cenie 1 pln. 

 

6. 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”).  

 

7. W przypadku gdy kupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną uprawniającą kupującego do 

odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w wyniku realizacji uprawnień z rękojmi- w takim wypadku 

zwrotowi podlega również produkt(y) kupione w zestawie lub w cenie promocyjnej w ramach 

Promocji. 

 

8. Warunki Promocji łączą się z innymi promocjami prowadzonymi przez sklep HUAWEI Warszawa w 

centrum handlowym Arkadia w czasie trwania Promocji. 

 

9. Warunki Promocji są dostępne na stronie Huawei Warszawa oraz w siedzibie Partnera. 

 

10. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.  

 

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

 

 


