Regulamin odbioru Voucherów SkyCash
w Promocji Black Friday w Huawei AppGallery

§ 1. Organizator Promocji
1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą „Odkrywaj i wygrywaj” (dalej: „Promocja”) jest
Aspiegel Public Limited („Aspiegel”), spółka zarejestrowana w Irlandii, z siedzibą pod adresem: First
Floor, Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Dublin 4, D04 W9H6, Irlandia. Aspiegel jest
częścią grupy spółek Huawei (dalej: „Organizator”).
2. Uczestnictwo w Promocji reguluje Regulamin Promocji Black Friday w Huawei AppGallery.
3. Promocją objęte są co najmniej cztery spośród aplikacji wskazanych w Regulaminie Promocji Black
Friday w Huawei AppGallery, pobrane z AppGallery w Okresie Promocji.

§ 2. Okres trwania Promocji
1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 16.11.2020 r. i trwa do
02.12.2020 r. lub do wyczerpania limitu, o którym mowa w (dalej: „Okres Promocji”).
2. Promocja ogłoszona i organizowana jest za pośrednictwem strony konkursowej (dalej: „Strona
konkursowa”).
§ 3. Zasady korzystania z Voucherów
1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji wskazanych w Regulaminie Promocji
Black Friday w Huawei AppGallery, Uczestnik może odebrać jeden dostępny Voucher na zasilenie
Portmonetki Uczestnika w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) złotych (dalej: „Voucher”)
niezwłocznie po spełnieniu warunków Promocji, poprzez udostępnienie Vouchera w AppGallery
w zakładce Nagrody.
2. W celu wykorzystania Vouchera na zasilenie Portmonetki SkyCash, Uczestnik na ekranie głównym
Aplikacji SkyCash powinien nacisnąć przycisk „Zasil”, a następnie wybrać metodę zasilenia – „Kod
promocyjny”, po czym, aby aktywować Voucher Uczestnik powinien wpisać kod Vouchera,
składający się z ciągu liter i cyfr.
3. Voucher może być wykorzystany przez Użytkownika SkyCash jednorazowo, najpóźniej do dnia
31.10.2021 r.
4. Uczestnik może skorzystać z Vouchera od SkyCash maksymalnie jeden raz w Okresie Promocji do
zasilenia jednego Konta SkyCash należącego do tego Uczestnika. W przypadku próby
wykorzystania więcej niż jednego Vouchera wobec jednego Konta SkyCash, kolejne Vouchery nie
będą przez SkyCash uznawane.
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5. Zasilenie nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

§ 4. Reklamacje
1. Uczestnik Promocji po stwierdzeniu nieprawidłowości dotyczącej skorzystania z Vouchera, może
złożyć Reklamację zgodnie z Regulaminem Aplikacji SkyCash.
2. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Uczestnika Promocji przysługujących mu na podstawie
przepisów prawa.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin odbioru Voucherów SkyCash z Huawei jest dostępny na stronie
https://www.skycash.com/regulamin/.
2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptacją jego wszystkich postanowień. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
Promocji oraz za prawidłowy jej przebieg.
3. W braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą,
a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie
Aplikacji SkyCash dostępnym pod adresem https://www.skycash.com/regulamin/, przy czym
Portmonetka w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza także Portmonetkę+ w rozumieniu
Regulaminu Instrumentu Płatniczego Portmonetka+.
4. SkyCash zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jedynie pod warunkiem, że
zmiana nie będzie prowadzić do zmiany sytuacji prawnej na niekorzyść Uczestnika lub naruszenia
nabytych praw Uczestnika. Uczestnik zostanie poinformowany o powyższych zmianach w sposób
przyjęty dla komunikacji między SkyCash i Uczestnikiem poprzez udostępnienie zaktualizowanego
Regulaminu.
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