
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KUP KARTĘ, ODBIERZ DARMOWĄ GRĘ" 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Kup kartę, odbierz darmową grę" (dalej jako „Akcja 

Promocyjna”) jest  TECHLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żółkiewskiego 

3, NIP:  6222468959, REGON 251546820, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000136933, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 złotych, w całości 

wpłaconym (dalej zwany „Organizatorem”). 

2. Akcja promocyjna organizowana jest w sklepie Organizatora www.boxoffstore.pl na terenie Polski. 

Akcja Promocyjna trwa w okresie: od 2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2013 r.  

3. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest pod adresem 

https://boxoffstore.pl/pl/cards/regulamin.  

 

§ 2 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Akcja promocyjna dotyczy kodów BoxOff Card, zakupionych w salonach Inmedio, salonach 

Kolporter oraz sieci hipermarketów Auchan. Lista salonów Inmedio oraz Kolporter, w których 

dostępne są karty BoxOff card, dostępna jest na stronie https://boxoffstore.pl/pl/cards/ (dalej jako 

„strona promocji”). 

2. Kod (dalej jako „kod BoxOffCard”) do zrealizowania w sklepie www.boxoffstore.pl znajduje się na 

paragonie potwierdzającym zakup karty BoxOff Card. 

3. W promocji biorą udział karty o wszystkich dostępnych nominałach: 19,90 zł, 39,90 zł, 79,90 zł i 

119,90 zł. 

4. Kod BoxOff Card można aktywować w zakładce „Masz kod?” na stronie głównej 

www.boxoffstore.pl, w zakładce „BoxOff Card” w panelu klienta lub na stronie promocji. 

5. Akcja Promocyjna "BoxOff Card" polega na tym, iż doładowanie konta w sklepie 

www.boxoffstore.pl kwotą od 19,90 zł do 49,90 zł uprawnia do jednorazowego wybrania jednej 

darmowej gry z I progu puli gier objętych promocją. Doładowanie konta w kwotą większą niż 49,90 zł 

uprawnia do jednorazowego wybrania jednej darmowej gry z I progu gier objętych promocją oraz 

jednej darmowej gry z II progu puli gier objętych promocją. 

6. Lista darmowych gier objętych promocją dostępna jest pod adresem: 

https://boxoffstore.pl/pl/cards/products/.  

 

§ 3 

ZASADY WYKORZYSTANIA KODÓW BOXOFF CARD 

 

1. Kody BoxOff Card mogą być wykorzystane tylko w sklepie Organizatora www.boxoffstore.pl.  

2. Każdy kod może być wykorzystany tylko 1 raz. 

3. Kwoty doładowań pochodzące z kart BoxOff Card mogą być wykorzystane do zakupu wszystkich 

produktów dostępnych w sklepie Organizatora www.boxoffstore.pl.  

4. Realizacja kodu BoxOff Card następuje poprzez aktywowanie go w sklepie www.boxoffstore.pl,  
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na stronie promocji https://boxoffstore.pl/pl/cards/, w panelu użytkownika, w zakładce „BoxOff 

Card” lub w zakładce „Masz kod?” na stronie głównej sklepu. 

5. Kody BoxOff Card podlegają sumowaniu.  

6. Kody BoxOff Card zachowują swoją ważność po 16 listopada 2015 r. i mogą zostać wykorzystane 

do zakupu dowolnych gier z oferty sklepu www.boxoffstore.pl.  

7. Kody nie podlegają wymianie na środki pieniężne. 

 

§ 4 

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Liczba darmowych kluczy do gier dostępnych w Akcji Promocyjnej jest ograniczona. 

2. Kiedy pula darmowych kluczy dla danego produktu zostanie wyczerpana, na stronie promocji 

pojawi się przy nim adnotacja „Już niedostępny”. 

3. Darmową grę do odbioru można wybrać tylko z puli dostępnych produktów. 

 

§ 5 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem  

reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora lub na adres email: 

support@boxoffstore.com. 

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

Organizator powiadomi Klienta w formie pisemnej. 

3. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub 

uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z 

tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez jej uczestników. 

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
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