
Regulamin Promocji „Kupony promocyjne na Odsprzedaż Używanego smartfonu” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1) W ramach Promocji Klienci, którzy spełnili warunki określone w niniejszym Regulaminie, otrzymają 

Kupony promocyjne umożliwiające podwyższenie ceny sprzedaży Używanego smartfona 

sprzedawanego Partnerowi Promocji w ramach Odsprzedaży Używanego smartfona, na zasadach 

określonych wyłącznie przez Partnera Promocji. 

2) W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy: 

a) dokonali zakupu Urządzenia Mate 30 Pro od 27 stycznia 2020 roku, godz. 00:01 do 29 marca 

2020, godz. 23.59 od wskazanego Partnera Biznesowego (decyduje data dokonania zakupu). 

b) aktywowali Urządzenie w okresie od 27 stycznia 2020 roku, godz. 00:01 do 29 marca 2020, godz. 

23.59 

c) w ciągu 7 dni od aktywacji Urządzenia, o której mowa w punkcie b) powyżej, nie później jednak 

niż do dnia 5 kwietnia 2020, godz. 23:59 roku pobrali Kupon promocyjny ze Strony Promocji 

wpisując SN Urządzenia (rejestracja Promocji) 

3) W celu aktywacji Urządzenia, o której mowa w ust. 2 pkt b) powyżej, niezbędne jest uruchomienie 

Urządzenia wraz z aktywną kartą SIM polskiego operatora oraz posiadanie dostępu do sieci Internet 

lub dostępu do sieci komórkowej. 

4) Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia 

dokumentującego zakup Urządzenia lub dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu 

zakupu u Partnera Biznsowego, w szczególności w celu weryfikacji daty zakupu Urządzenia. 

5) Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna na Stronie 

promocji. 

6) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

 

§ 2 Definicje 

1) Promocja – akcja promocyjna Urządzeń organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w 

niniejszym regulaminie w okresie od 27 stycznia 2020 roku, godz. 00:01 do 29 marca 2020, godz. 

23.59.  Promocja obejmuje: 

a) Uzyskanie Kuponu promocyjnego 

b) Realizacja Kuponu promocyjnego podczas odsprzedaży Używanego smartfona (odkupu), który to 

proces realizowany jest przez Partnera Promocji. 

2) Organizator - Huawei Polska Sp z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39A, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, 

numer BDO 000029056, NIP 526-28-00-201, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł 

3) Partner Promocji - "ASGOODASNEW ELECTRONICS GMBH" z siedzibą we FRANKFURCIE (ODER), 

adres: Georg-Simon-Ohm-Str. 6, 15236 Frankfurt nad Odrą, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

AMTSGERICHT FRANKFURT (ODER). Partner Promocji Huawei, który jest odpowiedzialny za proces 



odkupu (zawarcie umowy sprzedaży Używanego smartfona Klienta, w tym jego wycenę), a także za 

zapłatę ceny za to Urządzenie. 

4) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która kupiła 

Urządzenie od Partnera Biznesowego w czasie trwania Promocji. 

5) Urządzenie – nowy smartfon Huawei Mate 30 Pro kupiony od wybranego Partnera Biznesowego w 

czasie trawania Promocji. 

6) Partner Biznesowy - autoryzowany dystrybutor Urządzenia (sklepy internetowe i stacjonarne), który 

uczestniczy w niniejszej Promocji, w którym można nabyć Urządzenia. 

7) Strona Promocji - strona internetowa Huawei, z której możesz pobrać Kupon promocyjny w okresie 

trwania Promocji https://consumer.huawei.com/pl/trade-in. 

8) Kupon promocyjny / Kod promocyjny - wirtualny kod wyświetlany Klientowi przez Organizatora na 

Stronie Promocji po wpisaniu numeru seryjnego (SN) Urządzenia, z wykorzystaniem którego Klient 

może powiększyć cenę Używanego smartfona oferowaną przez Partnera Promocji. 

9) SN - numer seryjny, unikalny numer dla jednego urządzenia. SN można znaleźć poprzez wybranie 

"*#06#" na Urządzeniu lub znaleźć na opakowaniu. 

10) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji.  

11) Używany smartfon – używany telefon Klienta, który Klient odsprzeda Partnerowi Promocji w okresie 

trwania Promocji. 

12) Odsprzedaż Używanego smartfona – usługa oferowana przez Partnera Promocji, umożliwiająca 

Klientom sprzedaż wskazanych przez Partnera Promocji Używanych smartfonów w czasie Promocji, 

na warunkach określonych wyłącznie przez Partnera Promocji na stronie 

https://huawei.asgoodasnew.com/pl/  

 

§ 3 Mechanizm Promocji 

1) Warunkiem otrzymania Kodu promocyjnego uprawniającego do podwyższenia ceny Używanego 

smartfona w ramach Odsprzedaży Używanego smartfona, jest zakup i aktywacja Urządzenia oraz 

prawidłowa rejestracja na Stronie promocji. 

2) W celu zarejestrowania się w Promocji, po aktywacji Urządzenia (Klient wpisuje SN Urządzenia na 

Stronie promocji. Po zalogowaniu się i weryfikacji, Strona Promocji wyświetli Kod promocyjny. W 

przypadku, gdy Klient zapomni Kodu promocyjnego może ponownie odwiedzić Stronę Promocyjną i 

uruchomić proces od nowa, aby uzyskać ten sam Kupon.  

3) SN Urządzenia można sprawdzić wybierając na Urządzeniu numer "*#06#" 

4) Do każdego SN jest przypisany jeden Kupon promocyjny i może być wykorzystany tylko raz. 

5) Kupon promocyjny nie jest zbywalny ani możliwy do przeniesienia. 

6) Kupon promocyjny nie może być wykorzystywany w połączeniu z innymi promocyjnymi rabatami. 

7) Użytkownik, który odstąpił od umowy nabycia Urządzenia albo wymienił Urządzenie na inny model  

nieobjęty Promocją, traci uprawnienia do korzystania z Promocji.  

 

§ 4 Realizacja Kodu promocyjnego i Odsprzedaż Używanego smartfona  

 

I. Kod promocyjny 

1) Klient może zrealizować Kod promocyjny w ramach sprzedaży Używanego smartfona będącego jego 

własnością w ramach Odsprzedaży Używanego smartfona, do dnia 20 kwietnia 2020, godz. 23:59, na 

https://huawei.asgoodasnew.com/pl/


zasadach wskazanych przez Partnera Promocji regulaminie dostępnym na stronie internetowej 

https://huawei.asgoodasnew.com/pl/ 

2) Klient może skorzystać z Kodu promocyjnego poprzez wpisanie go w polu „kod kuponu” po procesie 

wyceny dostępnej na stronie https://huawei.asgoodasnew.com/pl/  

3) Poprzez skorzystanie z Kodu promocyjnego Klient zwiększa cenę sprzedaży Używanego smartfonu, o 

kwotę wskazaną w tabeli poniżej: 

 

Model Urządzenia 
Huawei 

Wartość Kodu promocyjnego  

Mate 30 Pro 500 zł 
 

4) Kod promocyjny ważny jest do 20 kwietnia 2020, godz. 23:59. Po upływie wskazanych terminów 

wykorzystanie Kodu promocyjnego nie będzie możliwe.  

 

II. Odsprzedaż Używanego smartfona 

1) Odsprzedaż Używanego smartfona (umowa sprzedaży) zawierana jest pomiędzy Partnerem Promocji 

a Klientem. 

2) Cena smarfona w ramach Odsprzedaży Używanego urządzenia ustalana jest wyłącznie przez Partnera 

Promocji w oparciu o przyjęty przez niego cennik, z uwzględnieniem modelu, wieku oraz stanu 

urządzenia. 

3) Szczegóły promocji oraz warunki techniczne wyceny, dostępne są na 

https://huawei.asgoodasnew.com/pl/. Modele Używanych smarftonów podlegające Odsprzedaży są 

określane przez Partnera Promocji dostępne są na stronie https://huawei.asgoodasnew.com/pl/ po 

wpisaniu w wyszukiwarkę. 

4) Po wpisaniu modelu Używanego smartfona na stronie internetowej Partnera Promocji smartfona 

wraz z uzupełnieniem stanu technicznego Używanego smartfona, Klient otrzyma od Partnera Promocji 

wstępną wycenę. We wskazanym terminie Klient bezpłatnie wysyła kurierem Używany smartfon do 

Partnera Promocji w celu przeprowadzenia przez Partnera Promocji weryfikacji stanu technicznego  

oraz potwierdzenia lub zmiany oferty zakupu. W razie potwierdzenia oferty zapłata ceny sprzedaży 

następuje w terminie uzgodnionym pomiędzy Klientem a Partnerem Promocji.  

5) Szczegółowe warunki Odsprzedaży Używanego smartfona znajdują się w regulaminie udostępnionym 

przez Partnera Promocji na stronie internetowej https://huawei.asgoodasnew.com/pl/.   

 

§ 5 Reklamacje 

 

I. Reklamacje związane z uzyskaniem Kodu promocyjnego 

1) Reklamacje związane z uzyskaniem Kodu promocyjnego należy zgłaszać Organizatorowi na adres 

mobile.pl@huawei.com lub zadzwonić pod numer +48 800 811 110 (od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9:00-18:00), w terminie 14 dni od dnia pobrania Kuponu promocyjnego lub dnia, w 

którym Uczestnik miał możliwość pobrania Kodu promocyjnego, ale nie później niż do 20 kwietnia 

2020 roku. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych 

roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

2) Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 
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Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej 

rozpatrzeniu. 

3) W przypadku uwzględnienia reklamacji i przyznania Klientowi Kodu promocyjnego w ramach 

reklamacji, Klient uprawniony będzie do skorzystania z Kodu promocyjnego przez okres 14 dni od 

dnia wydania Kodu promocyjnego. Po upływie wskazanego powyżej terminu Kod promocyjny traci 

ważność. 

 

II. Reklamacje związane z Odsprzedażą Używanego smartfona 

1) Reklamacje związane z Odsprzedażą Używanego smartfona, w tym w szczególności z brakiem 

akceptacji wyceny, zapłatą ceny sprzedaży powinny być składane do Partnera Promocji i 

rozpatrywane będą na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej 

https://huawei.asgoodasnew.com/pl/ na adres info@huawei.asgoodasnew.com lub telefonicznie 

pod numerem +48 957 497 849. 

2) Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, jak również dokładny opis 

zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania 

Klienta. 

 

§ 6 Dane osobowe 

 

1) Administratorem danych osobowych (SN, dowód zakupu), jest Huawei Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, będąca organizatorem Promocji 

(„Administrator”). 

2) Jeśli zdecydujesz się na przystąpienie do Promocji, Administrator będzie zbierał i przetwarzał Twoje 

dane w następujących celach: 

• w celu organizacji i prowadzenia Promocji w zakresie przyznawania Kodu promocyjnego, 

dochodzenia i obrony swoich praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń czy zapobiegania 

oszustwom - w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora, jako organizatora Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”);  

• w celu wykonania postanowień Regulaminu Promocji, w zakresie, w jakim stanowi on umowę 

między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. rozpatrywania reklamacji w 

związku z Promocją w zakresie przyznania Kodu promocyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od czasu zarejestrowania w Promocji lub do 

czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 

Administratora w tym udzielające wsparcia telefonicznego użytkownikom produktów Huawei – na 

mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 

stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych.  

https://huawei.asgoodasnew.com/pl/


5) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje 

prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przenoszenia 

danych.  

6) Huawei może udostępniać nr SN Urządzenia spółkom z grupy Huawei z siedzibą w Chińskiej 

Republice Ludowej. Komisja Europejska nie uznaje Chińskiej Republiki Ludowej jako państwa, 

zapewniającego odpowiedni stopień ochrony. Wobec powyższego podmioty z grupy Huawei 

zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie standardowych 

klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Aby uzyskać kopię standardowych 

klauzul prosimy o kontakt poprzez kanał wskazany w pkt 9 poniżej. 

7) Podanie danych osobowych jest konieczne do skorzystania z Promocji. 

8) Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań 

lub wniosków dotyczących danych osobowych w tym zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych lub żądania ich usunięcia prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego 

formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.  

10) Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Huawei odnaleźć można na 

stronie: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/. 
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