Regulamin Wydawania Kodów Promocyjnych
„Nelly’s Puzzle Jam”

§ 1. Definicje
1. Definicjom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a. Organizator - Action Games Lab S. A. z siedzibą przy ulicy Jana Kazimierza 46/5,01-248
Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000531168, NIP: 123-126-72-35 REGON: 145948614,
b. Promocja - ograniczona w czasie akcja promocyjna „„Nelly’s Puzzle Jam” skierowana do osób
fizycznych – konsumentów w rozumieniu art.22(1) Kodeksu cywilnego lub odpowiadających
przepisów lokalnych obowiązujących w kraju, w którym realizowana jest dystrybucja Kodów
Promocyjnych,
c. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna (konsument), który zainstaluje Grę na swoim urządzeniu
mobilnym i wpisze Kod promocyjny w Grze,
d. Gra – gra Nelly’s Puzzle Jam przeznaczona na urządzenia mobilne (smartfony, tablety)
obsługujące system Android,
e. Instalacja Gry – przeprowadzenie przez Uczestnika Promocji wszelkich czynności których
wynikiem będzie pobranie Gry na urządzenie mobilne Uczestnika Promocji,
f.

Kod Promocyjny – kod stanowiący darmową próbkę, której celem jest umożliwienie Uczestnikowi
Promocji wypróbowanie dostępnych funkcjonalności Gry,

g. Monety – wirtualny zapis liczbowy na koncie Uczestnika Promocji, który może być wymieniony
w Grze na dodatkowe wirtualne narzędzia lub funkcjonalności dostępne w Grze wg. przeliczników
obowiązujących w Grze w dniu dokonywania wymiany.
h. Regulamin – Niniejszy regulamin Wydawania Kodów Promocyjnych „Nelly’s Puzzle Jam”.

§ 2. Zasady wykorzystania i dystrybucji Kodów Promocyjnych
1. Action Games Lab S.A. jest wyłącznym właścicielem Gry. Gra dystrybuowana jest bezpłatnie
w modelu sprzedaży free-to-play. Gra udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie. W trakcie
korzystania z Gry użytkownicy mają możliwość nabywania dodatkowych narzędzi lub
funkcjonalności w Grze, jednak zakup tych dodatkowych narzędzi lub funkcjonalności nie jest
niezbędny w celu korzystania z Gry i jej ukończenia.
2. Celem dystrybucji Kodów Promocyjnych jest umożliwienie Uczestnikom Promocji przetestowania
funkcjonalności dostępnych w Grze oraz promowanie Gry Organizatora.
3. Kody Promocyjne dystrybuowane są bezpłatnie. Kody Promocyjne nie są przeznaczone do dalszej
odsprzedaży.

4. W celu posłużenia się Kodem Promocyjnym uczestnik musi zainstalować Grę na swoim urządzeniu
mobilnym korzystając z instrukcji umieszczonej w materiałach promocyjnych zawierających Kod
Promocyjny.
5. Dokonanie przez Uczestnika Promocji Instalacji Gry wymaga akceptacji regulaminu Gry, który
dostępny jest pod adresem http://www.actiongameslab.com/dokumenty.html
6. Uczestnik Promocji, który chce skorzystać z Kodu Promocyjnego powinien wpisać na stronie
startowej Gry Kod Promocyjny lub zeskanować kod QR umieszczony w materiałach promocyjnych
zawierających Kod Promocyjny.
7. Kod Promocyjny uprawnia Uczestnika do jednorazowego otrzymania przypisanej do danego Kodu
Promocyjnego puli Monet. Kod Promocyjny lub Monety nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny
ekwiwalent pieniężny lub materialny. Każdy Kod Promocyjny jest jednorazowego użytku.
8. Kod Promocyjny jest ważny do daty określonej w materiałach informacyjnych załączonych do
danego Kodu Promocyjnego lub do daty jego anulowania. Organizator ma prawo w dowolnym
momencie do:
a. anulowania nie wykorzystanych kodów promocyjnych lub
b. zmiany ilości Monet, do których zapisania na koncie Uczestnika Promocji uprawnia dany
Kod Promocyjny,
a Uczestnikom Promocji nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
9. Uczestnik Promocji może wykorzystać Monety zgodnie z funkcjonalnością Gry. Monety nie
wykorzystane w Grze nie mogą być wymienione na żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Nie
mogą być także przekazywane innym Uczestnikom Gry.
§ 3. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Kodów Promocyjnych Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres
Organizatora
lub
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
support.nelly@actiongameslab.com.
2. Organizator rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, w terminie nie dłuższym
niż 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
3. Organizator oświadcza, iż w celu realizacji postanowień Promocji nie będzie żądać ani przetwarzać
danych osobowych Uczestników Promocji, poza danymi które mogą być wymagane przez
obowiązujące w danym kraju przepisy prawa, w tym wymogi podatkowe.
§ 4. Zapisy końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wykorzystania Kodów
Promocyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://neelyspuzzlejam.com.

