
 

Pełny regulamin zasad i warunków (“Regulamin”) dla promocji HTC VIVE z prezentem 

(„Promocja”) 

1. Niniejsza promocja jest przeznaczona wyłącznie dla pełnoprawnych mieszkańców i obywateli 

Polski, którzy ukończyli 18 lat lub więcej, z wyłączeniem pracowników Organizatora, ich 

rodzin, agentów lub jakiejkolwiek innych osób związanych biznesowo z tą Promocją. 

 

2. Wszyscy uczestnicy muszą upewnić się, że ich udział (w tym przyjęcie jakiegokolwiek 

Prezentu) jest zgodny z prawem kraju, którego są obywatelami i / lub w którym mieszkają. 

Niniejsza promocja jest nieważna, jeżeli jest nieważna z lokalnymi przepisami krajowymi. 

Organizator nie będzie podejmował żadnych oświadczeń, co do zgodności z prawem 

uczestnictwa jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek innego aspektu jakiejkolwiek Promocji. 

 

3. Czas trwania Promocji („Okres promocji”): 20 lutego 2020 r, godz. 00:01 GMT do 30 czerwca 

2020 r, godz. 23.59 BST lub do wyczerpania zapasów.  

 

4. Konieczny jest zakup. Wymagany jest dostępn do internetu oraz ważne konto HTC. 

 

5. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać Prezent: Należy dokonać zakupu HTC VIVE Cosmos 

Elite na stronie www.vive.com lub u polskiego, autoryzowanego partnera HTC (Euro RTV 

AGD, X-KOM, Morele, AB S.A., Media Expert, Kom-IT). 

 

6. W okresie promocji dozwolony jest maksymalnie jeden Prezent do zakupu jednego HTC VIVE 

Cosmos Elite. 

 

7. Wszystkie zakupy muszą być dokonane do końca Okresu Promocji, aby były ważne, a kod 

cyfrowy zawarty w pudełku musi zostać wykorzystany do 21 lipca 2020 r.do godz. 23.59 BST. 

 

8. Prezent („Prezent”): Wszyscy uczestnicy w wieku powyżej 18 lat, którzy dokonają zakupu 

HTC VIVE Cosmos Elite na stronie www.vive.com lub od dowolnego polskiego, 

autoryzowanego partnera, otrzymają ograniczoną czasowo bezpłatną subskrypcję próbną 

Viveport INFINITY oraz grę Half-Life: Alyx do pobrania z platformy Steam VR. 

 

9. W pudełku HTC VIVE Cosmos Elite znajduje się jeden kod cyfrowy. Po aktywacji tego kodu na 

stronie  (www.vive.com/code), co musi zostać wykonane do  dnia 21 lipca 2020, do godz  

23.59 BST, użytkownik otrzyma dwa kody. Jeden kod do aktywacji ograniczonej czasowo 

subskrypcji próbnej Free Viveport INFINITY, a drugi kod do aktywacji Free Half-Life: Alyx na 

platforie na platformie Steam VR. Gra zostanie opublikowana 23 marca 2020 roku. 

 

10. Po wygaśnięciu ograniczonej czasowo subskrypcji próbnej Viveport INFINITY zostanie 

naliczona opłata za pierwszy pełny miesiąc subskrypcji Viveport według zwykłej stawki 

miesięcznej. Celem uniknięcia pobrania opłaty lub braku zgody na kontynuowaie subskrypcji 

Viveport, użytkownik musi zrezygnować z usługi przed zakończeniem subskrypcji próbnej. 

 

11. W przypadku zwrotu HTC VIVE Cosmos Elite, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu 

otrzymanego Prezentu.  



12. Organizator oraz autoryzowani polscy partnerzy mogą wykorzystywać pozyskane dane 

osobowe wyłącznie w związku z udziałem i zarządzaniem tą Promocją. Uczestnicy będą 

zobowiązani do podania niektórych danych osobowych, takich jak data urodzenia lub numer 

identyfikacyjny przed uczestnictwem w niniejszej promocji wyłącznie w celu umożliwienia 

Organizatorowi weryfikacji wieku uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie 

dane osobowe uzyskane w celu weryfikacji wieku zostaną usunięte po zakończeniu 

weryfikacji. Wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych musi być zgodne z Polityką 

prywatności danych Organizatora dostępną pod adresem 

http://www.htc.com/uk/terms/privacy/. 

 

13. Prezenty są przyjmowane wyłącznie na ryzyko uczestników, a  Organizator wyklucza wszelkie 

gwarancje związane z jakimkolwiek Prezentem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przyjęciem Prezentów ani za wszelkie wymagane 

dodatki.  

 

14. Jeżeli uczestnik zdecyduje się nie przyjąć Prezentów, traci wszelkie prawa i roszczenia w 

stosunku do Prezentów.  

 

15. Prezenty nie są zbywalne, nie podlegają wymianie i nie mogą być wymienione na gotówkę w 

całości lub w części. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator 

zastrzega sobie prawo do zastąpienia Prezentu innym, o równej lub wyższej wartości.  

 

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe 

przekierowanie, utratę, opóźnienie w wyniku jakiejkolwiek awarii sieci, sprzętu 

komputerowego lub oprogramowania, ani też za jakiekolwiek błędy powstałe po dacie 

zakończenia Promocji. 

 

17. Wszelkie decyzje Organizatora podjęte przez niego lub w jego imieniu są ostateczne i 

wiążące. Organizator nie będzie podejmował żadnych rozmów, ani nie będzie prowadził 

korespondencji dotyczącej jakichkolwiek decyzji podjętych przez Organizatora.  

 

18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, 

zobowiązania lub obrażenia powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z 

Prezentami. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora 

za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku jego zaniedbania. 

 

19. Organizator zastrzega sobie absolutne prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, 

który mógł użył niewłaściwych środków technicznych do wzięcia udziału w Promocji. Każdy 

uczestnik promocji musi wykonać działania samodzielnie i we własnym imieniu. Udział w 

Promocji w celach handlowych, dalszej odsprzedaży, działań na rzecz grup konsumentów lub 

osób trzecich nie jest akceptowane. Uczestnictwo w Promocji za pomocą makr lub innych 

zautomatyzowanych środków i narzędzi (w tym systemów, które można programować) jest 

niezgodne z ninejszym Regulaminem i  zostanie zdyskwalifikowane. 

 

20. Uczestnicy nie są uprawnieni ani upoważnieni w żaden sposób do zobowiązania 

Organizatora do jakiejkolwiek umowy, wydatków lub kosztów zawartych lub poniesionych 

bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.  



21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub naruszenia związ z 

Regulaminem, jeżeli nastąpiły one na skutek działania siły wyższej, co oznacza okoliczności 

poza uzasadnioną kontrolą Organizatora, w tym między innymi chorobę, śmierć lub 

rezygnację personelu, akty prawne, akty Boże, wojnę, działalność terrorystyczną lub sytuację 

gospodarczą. Organizator podejmie wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do złagodzenia 

działania siły wyższej. 

 

22. W przypadku, gdy działanie Siły Wyższej trwa nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu 

(5) dni, Organizator jest uprawniony do rozwiązania Regulaminu ze skutkiem 

natychmiastowym i poinformowania o tym uczestników.  

 

23. W przypadku wystąpienia działań, zaniechania, zdarzeń lub okoliczności, które są poza 

uzasadnioną kontrolą Organizatora, a które uniemożliwiają Organizatorowi zastosowania 

zapisów Regulaminu i spełnienia warunków istotnych dla realizacji Promocji, Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań.  

 

24. Jeśli z jakiegokolwiek przyczyn Promocja nie może przebiegać prawidłowo, w tym między 

innymi z powodu manipulacji, nieupoważnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznych 

lub innych niezależnych od Organizatora okoliczności, które zagrażają lub wpływają na 

administrowanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłową realizację 

Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, 

który usiłuje manipulować lub w jakikolwiek wpływać na przebieg i udział w Promocji oraz do 

zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Promocji. 

 

25. Regulamin podlega prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków 

lub w związku z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, do których strony 

się niniejszym zobowiązują, z zastrzeżeniem, że HTC może według własnego uznania 

dochodzić wszelkich praw lub zadośćuczynienie przeciwko uczestnikowi bezpośrednio za 

pośrednictwem sądów w jakiejkolwiek innej właściwej jurysdykcji ze względu na miejsce 

zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności uczestnika. 

 

Organizator: The Promoter is:  HTC Europe Co., Ltd. ("HTC") of Salamanca, Wellington Street, Slough, 

Berks,  SL1 1YP, U.K. 

 


