
Opis programu i oferty 

Firma (Huawei Technologies Co., Ltd.) oraz Google będzie oferować pakiet Aplikacji 

o wartości 18 USD w ramach gry „Transformers Forged To Fight” Klientom spełniającym 

warunki (określone poniżej), którzy zakupią Honor 9 („Urządzenie”) do dnia 1 lipca 

2018 r. („Oferta”).  

 

Regulamin promocji 

Organizatorem kampanii promocyjnej „Transformers, Fight with Honor” 

(„Kampanii”) jest firma („Organizator”). Promocja podlega następującym 

warunkom. Biorąc udział w Promocji, każdy uczestnik („Uczestnik”) 

bezwarunkowo akceptuje niniejszy Regulamin i zgadza się go przestrzegać, jak 

również respektować decyzje Organizatora, które będą ostateczne i wiążące 

pod każdym względem. 

 

 

1. Czas trwania Promocji：Program będzie dostępny od dnia 1 lipca 2017 r. do 

1 lipca 2018 r. (włącznie), chyba że zostanie zakończony wcześniej zgodnie 

z postanowieniami dotyczącymi jego zakończenia określonymi w Warunkach 

Podstawowych. 

2. Okres aktywacji：Klienci spełniający warunki mogą aktywować Ofertę od dnia 

1 lipca 2017 r do 1 lipca 2018 r. (włącznie). 

3. Klienci spełniający warunki 

WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ KLIENCI. 



(i) klient zamieszkujący na terenie Terytorium; (ii) klient Firmy i/lub taki, który 

otrzymał Ofertę dzięki komunikacji Firmy; (iii) klient, który dokonał 

Wymaganego Zakupu, jeśli dotyczy (jak określono poniżej); (iv) klient 

posiadający konto Google Play do aktywacji Oferty; (v) klient, który dokonał 

odpowiedniej płatności przy aktywacji Oferty, jeśli dotyczy; oraz (vi) 

spełniający wszelkie obowiązujące warunki („Klient spełniający warunki”). 

Klienci spełniający warunki mogą aktywować jedną Ofertę na jedno konto 

Google podczas tego Programu. 

4. Terytorium：Firma udostępni Program w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, 

Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Szwecji, Finlandii, Polsce, Czechach, Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej 

 

 

Kto może otrzymać pakiet (podarunkowy): 

1) Każdy Klient, który zakupił Honor 9 

Jak go otrzymać: 

Instrukcja aktywowania Pakietu Podarunkowego 

1. Zaloguj się na stronie Honor www.honor.com/transformersgamecode 

(w oczekiwaniu) 

2. Wpisz oba kody IMEI z Honor 9 i kliknij „Aktywuj” 

3. Użytkownik otrzyma unikalny kod Google Play wraz z linkiem aktywującym 

kod na Google Play. 

http://www.honor.com/transformersgamecode


4. Aktywuj kod na Google Play. 

5. Ciesz się grą i pakietem podarunkowym. 

 

Pakiet 

Pakiet Transformers: Forged To Fight IAP zawiera:  

 1x Honor Crystal zawierający bota kinowego o 2-4 gwiazdkach. Naszym 

zdaniem boty kinowe są obecnie idealne. 

 1x 2-gwiazdkowa Soundwave: obecnie to jedyny sposób na zdobycie 

2-gwiazdkowej Soundwave, która jest popularną postacią z serialu G1. 

 1x Doładowanie Energii 

 2x T2 Squad Repair Kit 

 2x T1 Revive Kit 

 

 

 

Prawa użytkowania 

1.1 Uczestnik gwarantuje, że zgłoszony wpis („Wkład”) jest wolny od praw 

osób trzecich, w szczególności pozbawiony praw autorskich i innych praw 

własności intelektualnej (np. patentów, znaków towarowych, praw do wzoru, 

know-how itp.), prywatności lub wszelkich innych praw jakiejkolwiek osoby 

trzeciej i nie będą zawierać niczego, co jest oszczerstwem, zniesławieniem, 

groźbą, treścią obsceniczną lub dręczącą, a uczestnik ma prawo udzielić 

Organizatorowi licencji zgodnie z art. 6.2. 

1.2 Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznego, swobodnie 

przenoszalnego prawa, nieograniczonego pod względem czasu, geografii 



i treści, dla którego można udzielić sublicencji, do wykorzystania Wkładu 

w formie wszystkich znanych i obecnie nieznanych typów zastosowań. Prawa 

użytkowania obejmują – w skali krajowej i międzynarodowej – w szczególności 

prawo Organizatora do kopiowania, modyfikowania, przetwarzania, 

publikowania i wprowadzania Wkładu do obrotu. Przyznanie praw jest 

bezpłatne i wolne od tantiem. 

2. Postanowienia różne 

2.1 Organizatorem jest firma Honor Smartphone. (Shenzhen, ChRL). 

2.2 W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub 

w innych przypadkach, gdy oszustwa, nadużycia i/lub błędy (ludzkie lub 

techniczne) wpłyną lub będą mogły wpływać na prawidłowe funkcjonowanie 

tej promocji lub przyznawania nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do 

anulowania lub zmiany niniejszych warunków na każdym etapie, ale będzie 

dążyć do zminimalizowania wpływu na uczestników w celu uniknięcia 

nadmiernego rozczarowania. 

2.3 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa 

zostanie uznane za nieważne według dowolnego prawa, przepisu, zarządzenia 

lub rozporządzenia jakiegokolwiek rządu lub ostatecznym orzeczeniem 

jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji, taka nieważność nie będzie miała 

wpływu na wykonalność innych postanowień, które nie zostały uznane za 

nieważne. 



2.4 Wszelkie stosunki prawne powstające w związku z niniejszym 

regulaminem i promocją podlegają prawu chińskiemu. Stosowanie przepisów 

dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyraźnie 

wykluczone. Obowiązkowe prawo konsumenckie kraju zamieszkiwanego przez 

uczestnika ma wyraźne zastosowanie. 

 


