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Warunki promocji marketingowej 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad i warunków promocji marketingowej Tablet dla 
pierwszych 100 nowych polskich klientów (dalej jako „Promocja” i „Warunki”).  
 

Realizator i organizator Promocji 
Realizatorem i organizatorem Promocji jest SAB Finance a.s. z siedzibą w Pradze 1 - Nové Město, 
Senovážné náměstí 1375/19, kod pocztowy 11000, REGON 247 17 444, firma zarejestrowana w 
rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod sygnaturą B 16383 (zwana dalej 
„SABF”). 
 

Czas trwania Promocji 
Promocja trwa od 22. 11. 2022 r. do 31. 1. 2023 r. lub do wyczerpania liczby Tabletów objętych 
promocją (włącznie ; dalej „Czas trwania”). 
 

Do kogo jest adresowana Promocja 
W Promocji mogą wziąć udział osoby prawne z siedzibą w Polsce, które w Czasie trwania Promocji 
zawarły z SABF nową umowę o świadczenie usług płatniczych, stając się w ten sposób nowymi 
klientami SABF (dalej „Uczestnik ”), a jednocześnie w Czasie trwania Promocji spełnią dodatkowe 
warunki uprawniające do nagrody. Promocja nie jest przeznaczona dla osób fizycznych oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 
 

Przedmiot Promocji 
W ramach Promocji Uczestnik ma możliwość otrzymania jednorazowej nagrody w postaci Samsung 
Galaxy Tab (zwanej dalej „Nagrodą”) po spełnieniu poniższych warunków. SABF zobowiązuje się do 
przekazania Uczestnikowi Nagrody. 
 

Prawo do Nagrody 
1. Do nagrody będzie uprawnionych pierwszych 100 Uczestników, którzy w Czasie trwania 

Promocji spełnią następujące warunki:  
Uczestnik stał się nowym klientem SABF (tj. zawarł umowę o świadczenie usług płatniczych z 

  w Czasie trwania Promocji) i jednocześnie 

2. Uczestnik zrealizuje co najmniej 3 wymiany za pośrednictwem platformy internetowej 
ProStream®, tj. dokona trzech transakcji wymiany online bez salda (tj. saldo na koncie 
Klienta w ProStream® nie może być wykorzystane do wymiany). Wymiany te muszą zostać 
odpowiednio rozliczone w Czasie trwania Promocji. 

3. Łączny wolumen Wymian bez salda za pośrednictwem platformy internetowej ProStream® w 
Czasie trwania Promocji musi wynosić co najmniej 250 000 PLN lub równowartość w innej 
walucie. 

 
Spełnienie warunków uprawniających do Nagrody będzie sprawdzane przez SABF w Czasie trwania 
Promocji. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody SABF informuje go poprzez 
kontakt (telefon lub e-mail) wskazany w Umowie o świadczenie usług płatniczych o możliwości 
odebrania ww. Nagrody oraz sposobie dostarczenia. 
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Postanowienia końcowe 
SABF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Każda taka 
zmiana będzie obowiązywać od daty jej opublikowania na stronach internetowych 
www.prostream.com i www.sab.cz lub w materiałach drukowanych, chyba że zostanie wyznaczona 
późniejsza data. 
Firma SABF jest również uprawniona do przedłużenia lub zakończenia Promocji w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny, ze skutkiem od dnia publikacji zawiadomienia o zakończeniu 
Promocji na stronie internetowej www.prostream.com i www.sab.cz, lub jej materiałach 
drukowanych, chyba że w zawiadomieniu określono późniejszą datę.  
Nagrody nie można wypłacić alternatywnie w gotówce, wymienić na inne korzyści niepieniężne ani 
wymienić na nagrody lub premie z innych Promocji. W przypadku długiego okresu oczekiwania ze 
strony dostawcy Nagrody, istnieje możliwość wypłaty Nagrody alternatywnie w formie vouchera na 
Nagrodę. 
W przypadku stwierdzenia, że działania Uczestnika Promocji są sprzeczne z niniejszymi zasadami lub 
dobrymi obyczajami, lub celami Promocji, lub innymi spekulacyjnymi działaniami, lub działaniami, 
które mogłyby zaszkodzić dobremu imieniu SABF i zostaną wykryte w ramach Promocji, SABF 
zastrzega sobie prawo do oceny poszczególnych przypadków i decydowania o ewentualnych 
sankcjach, co oznacza utratę praw do uzyskania  w ten sposób Nagrody lub możliwość wykluczenia 
Uczestnika z Promocji bez odszkodowania. 
Jako odbiorca Nagrody Uczestnik Promocji ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich 
obowiązków podatkowych wynikających z polskich przepisów podatkowych, które są związane z 
przyjęciem Nagrody. 

Uczestnicząc w Promocji, każdy Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi 

Warunkami i wyraża na nie bezwarunkową zgodę. 
 
 

Niniejsze warunki stają się ważne i obowiązują 7 listopada 2022 r. 

 

http://www.prostream.com/

