
Warunki akcji marketingowej 
„Poleć nowego klienta i zdobądź nagrodę 

w wysokości  1000 PLN.“

Celem niniejszego dokumentu jest pełne i jasne uregulowanie warunków akcji marketingowej 
Poleć nowego Klienta i zbobądź nagrodę (dalej „Akcja”). Niniejszy dokument jako jedyny regulu-
je warunki tej Akcji (dalej zwany „Warunkami”).

Administratorem i organizatorem Akcji jest SAB Finance a.s. z siedzibą w Pradze 1 - Nové Město, 
Senovážné náměstí 1375/19, kod pocztowy 11000, REGON: 247 17 444, zarejestrowana w rejestrze 
handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt B 16383 (dalej „SABF”).

Administrator i organizator Akcji

W akcji mogą wziąć udział wszyscy dotychczasowi polscy klienci SABF, tj. osoby fizyczne, przed-
siębiorcy lub osoby prawne z siedzibą w Polsce, które zawarły ważną Umowę o świadczenie usług 
płatniczych z SABF i nie obowiązuje ich okres wypowiedzenia (dalej jako: „Uczestnik”), którzy za-
rekomendują nowego klienta, którym może być wyłącznie osoba prawna (dalej „Nowy Klient”).

Do kogo skierowana jest Akcja

W ramach Akcji Uczestnik ma możliwość otrzymania jednorazowej nagrody według swojego 
wyboru w postaci bonu podarunkowego na zakup towaru/usługi w Allegro.pl o wartości 1000 zł 
lub tablet Samsung Galaxy (dalej „Nagroda „) po spełnieniu warunków wymienionych poniżej. 
Na warunkach określonych poniżej, SABF zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi Nagrody, 
jeżeli jest on do niej uprawniony.

Przedmiot Akcji 

Akcja trwa od 19.01.2023 do 31.12.2023 (dalej „Czas trwania”).

Czas trwania Akcji 



Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Nagrody, jeżeli w Okresie trwania Akcji zostaną spełnione na-
stępujące warunki uprawniające Uczestnika do Nagrody: (i) Uczestnik poleci nowego klienta, którym może 
być wyłącznie osoba prawna (dalej jako „Nowy Klient”), który nie był jeszcze klientem SABF (z następują-
cym wyjątkiem) oraz (ii) Nowy Klient zawrze Umowę o Świadczenie Usług z SABF oraz (iii) Nowy Klient prze-
prowadzi co najmniej jedną transakcję z SABF (niezależnie od rodzaju i kwoty transakcji). W celu wyelimino-
wania wątpliwości dotyczących warunków uprawniających do Nagrody zastosowanie mają następujące 
zasady: (i) obecny klient SABF, który był nieaktywny (tj. nie zawierał transakcji z SABF) przez okres dłuższy 
niż 24 miesiące do momentu rekomendacji przez Uczestnika jest traktowany jako Nowy Klient, a (ii) osoba, 
która jest już zarejestrowana w SABF jako potencjalny klient i SABF skontaktowała się już z nim z ofertą usług, 
nie jest uważana za Nowego Klienta.

Uczestnik, który zamierza wziąć udział w Akcji, prześle wiadomość e-mail na adres info@prostream.com 
z danymi identyfikacyjnymi rekomendowanego Nowego Klienta (NIP/REGON), imieniem i nazwiskiem osoby 
upoważnionej oraz jej danymi kontaktowymi – telefon, e-mail).

Uczestnik, przekazując dane osobowe, potwierdza, że   w przypadku przekazania przez Uczestnika firmie 
SABF w ramach rekomendacji Nowego Klienta danych osobowych osoby fizycznej kontaktowej działają-
cej w imieniu Nowego Klienta, wcześniej u tej osoby potwierdził, że osoba ta wyraża zgodę na to, by za jej 
pośrednictwem przedstawiciel SABF skontaktował się z Nowym Klientem z ofertą produktów i usług.

W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody SABF informuje go na jego kontakt firmowy 
(telefon lub e-mail) o możliwościach odebrania z wyżej wymienionej nagrody.

Prawo do nagrody

SABF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jak również do zmiany 
czasu przyznawania nagród. Wszelkie takie zmiany będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stro-
nie internetowej SABF i www.prostream.com lub w materiałach drukowanych, o ile nie zostanie określony 
późniejszy termin. SABF ma również prawo do przedłużenia lub zakończenia Akcji w dowolnym czasie bez 
podania przyczyny, ze skutkiem od daty opublikowania zawiadomienia o zakończeniu Akcji na stronie in-
ternetowej SABF i www.prostream.com lub w jej materiałach drukowanych, chyba że w ogłoszeniu podany 
jest termin późniejszy. Nagrody nie można wypłacić alternatywnie w gotówce, wymienić na inne korzyści 
niepieniężne ani wymienić na nagrody lub bonusy z innych akcji. W przypadku uznania działań Uczestni-
ka Akcji za sprzeczne z niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub sprzeczne z celem Akcji, lub 
inne działania spekulacyjne, lub mogące zagrozić lub zaszkodzić dobremu imieniu SABF zostaną wykryte 
w ramach Akcji, SABF zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny przypadków i decydowania o ewentu-
alnych sankcjach, co oznacza utratę uzyskanych w ten sposób Nagród lub możliwość wykluczenia Uczest-
nika Akcji z danej Akcji bez odszkodowania. Przekazując kontakt na Nowego Klienta, Uczestnik oświadcza, iż 
jest świadomy faktu, iż przekazanie Nagrody może mieć skutki podatkowe zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa. Jako odbiorca Nagrody Uczestnik Akcji ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich 
obowiązków podatkowych wynikających z właściwych przepisów podatkowych, które są związane z otrzy-
maniem Nagrody.

Uczestnicząc w Akcji, każdy Uczestnik Akcji potwierdza, że   zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża 
z nim bezwarunkową zgodę.

Niniejsze zaktualizowane warunki stają się ważne i skuteczne 06.02.2023 roku.

Postanowienia końcowe


