
REGULAMIN PROMOCJI 
„Smartfon Hammer Energy z dodatkową gwarancją 36+ 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie "Smartfon Hammer Energy z dodatkową 
gwarancją 36+" (zwanej dalej "Promocją") 

2. Organizatorem Promocji jest mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Nowogrodzka 31, 05-511 Warszawa, NIP: 8951845043, REGON: 020167256 (zwana dalej 
"Organizatorem"). 

3. Partnerem promocji są P4 Sp. z o.o., Orange Polska S.A., T-MOBILE POLSKA SA. Lista 
partnerów może być rozszerzana w trakcie trwania promocji (zwani dalej 
„Partnerem”). 

§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady promocji 

1. Promocja trwa od 1 października 2018 r. do 31 grudnia  2018 r. lub do odwołania przez 
Organizatora. 

2. Uczestnikiem promocji (zwanym dalej "Uczestnikiem") może zostać każda osoba, która 
posiada zdolność do czynności prawnych oraz w dniach od 1 października 2018 r. do 31 
grudnia  2018 r. zakupiła smartfon Hammer Energy u jednego z Partnerów. 

3. Promocja obejmuje wyłączenie model Hammer Energy i dotyczy klientów końcowych 
(użytkowników). Z promocji wyłączeni są partnerzy handlowi współpracujący z 
Organizatorem. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
5. Do każdego zakupionego smartfonu Hammer Energy dodawana jest dodatkowa 

gwarancja 36+. 
6. Aby otrzymać dodatkową gwarancję 36+, Klient po dokonaniu zakupu u Partnera, 

musi w terminie do 15.01.2019 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na 
stronie www.hammeromania.pl/dodatkow-gwarancja który powinien zawierać 
czytelny skan lub zdjęcie paragonu lub faktury, numer IMEI urządzenia oraz dane 
kontaktowe. 

7. Dodatkowa gwarancja 36+ zostanie przesłana mailem w formacie pdf. 

§ 3. Zasady reklamacji i zwrotów promocji 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach w ramach 
promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie 
dostępnym na: http://www.sklep.myphone.pl/zwroty-i-reklamacje. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

3. Aktualny regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje 
Promocji można uzyskać od Organizatora, dzwoniąc do obsługi sklepu pod numer 71 71 
77 438 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej sklep@myphone.pl. 
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