REGULAMIN
PROMOCJI „Darmowa gra o wartości 50PLN dla dowolnego doładowania
Steam Wallet”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Promocja pod nazwą „Darmowa gra o wartości 50PLN dla dowolnego
doładowania Steam Wallet”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez
Sedoc Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 55-080), adres ul. Lęborska 3B,
KRS 0000482150, REGON 221974975, NIP 5842733295 zwaną dalej
„Organizatorem”.
2.
Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.12.2019 r. od
godziny 00:00:00 do dnia 31.01.2020 r. do godziny 24:00:00 lub do
wyczerpania zapasów.
3.
Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
Salonikach Prasowych sieci Kolporter.
4.
Udział w promocji jest dobrowolny.
5.
Promocja nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu. Nie
jest również jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani
żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 612 z późn. zm.).
6.
Promocją objęte są doładowania Steam Wallet dostarczane przez
spółkę Sedoc do sieci Kolporter o wartości 25zł, 40zł, 70zł oraz 150zł.
7.
Wszystkie warunki promocji określone są w niniejszym Regulaminie.
8.
Wszelkie informacje o Promocji, które dostępne są na materiałach
reklamowych lub plakatach reklamowych mają wyłącznie charakter
informacyjny.
9.
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej
www.sedoc.pl/kolporter
10.
Promocja opisana w niniejszym Regulaminie łączy się z innymi
promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami organizowanymi w Salonikach
Prasowych sieci Kolporter
§ 2. ZASADY PROMOCJI
1.
W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które posiadają kod
doładowujący widoczny na zakupionym w sieci Kolporter kuponie Steam
Wallet.
2.
Nie istnieje limit odbioru darmowych gier objętych Promocją. Każdy
uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
3.
Kod do gry objętej Promocją wydawany jest na okaziciela.
4.
Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym
mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych, może otrzymać kod doładowujący i zrealizować go w ramach
Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
5.
Kod doładowujący na kuponie Sedoc zakupionym w Saloniku
Prasowym Koloporter uprawnia do otrzymania klucza / kodu cyfrowego do gry
udostępnionej na platformie STEAM.

6.
W promocji nie mogą brać udziału członkowie organu oraz pracownicy
Organizatora oraz sieci Saloników Prasowych Kolporter, ani ich małżonkowie,
rodzeństwo, wstępni ani zstępni.
7.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia
powszechnie obowiązujących przepisów lub zapisów Regulaminu, Organizator
może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia danego Uczestnika.
§ 3. Kody do gier
1. Uczestnik realizując kod doładowujący na stronie www.sedoc.pl/kolporter
otrzymuje kod do losowo wybranej gry o wartości minimum 50zł w sklepie
Steam należącym do Valve Corporation.
1.
Wartość gry dostępnej w Promocji na dzień 1.12.2019 r. wynosi
minimum 50 zł.
2.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zmianę ceny
rynkowej gry w sklepie wirtualnym Steam po 1.12.2019 r.
3.
Kod do gry może zostać wykorzystany wyłącznie raz, na jednym,
wybranym koncie Steam.
2. W momencie cyfrowego obioru kodu do gry, zostanie on trwale przypisany do
kodu doładowującego.
3. W przypadku zagubienia klucza do gry, Użytkownik może uzyskać ponowny
dostęp do niego podając na www.sedoc.pl/kolporter kod doładowujący z
kuponu Sedoc uprawniony do promocji.
4. Grę należy aktywować na platformie Steam. Uczestnik, który skorzysta z Promocji
akceptuje tym samym regulamin platformy Steam należącej do Valve Corporation.
§ 4. REKLAMACJE
1.
Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie
pisemnej w terminie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. na adres
podany w § 1 ust. 1. Data stempla pocztowego decyduje o zachowaniu wyżej
określonego terminu.
2.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi. Składający reklamację zostanie niezwłocznie
zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie
kodu doładowującego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z kodów do gier,
czy też ich utratę.
5.
Uczestnik, który skorzysta z Promocji otrzyma kod do losowo wybranej gry
Steam. Kod ten nie podlega wymianie.
6.
Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia reklamującego
prawa dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W Promocji nie mogą brać udziału członkowie organu oraz pracownicy
Organizatora oraz sieci Saloników Prasowych Kolporter, ani ich małżonkowie,
rodzeństwo, wstępni ani zstępni.

2.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3.
Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez
właściwy sąd powszechny.
4.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2019 r.

