
 

REGULAMIN WYKORZYSTANIA KODÓW BONUSOWYCH „WORLD OF TANKS” 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki realizacji kodów bonusowych 
dystrybuowanych przez x-kom sp. z o.o. z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000429838, posługującej się numerem NIP: 9492107026 i REGON: 241123546, o kapitale 
zakładowym 10 000 000,00 zł (dalej odpowiednio: „kody” i "x-kom"), na platformie internetowej 
eu.wargaming.net (dalej jako „wargaming”) należącej do WARGAMING GROUP LIMITED 
z siedzibą w Nikozji, adres: Agion Omologiton Ave 105, Bicosia 1080, Cypr Nr w rejestrze: HE 290868. 

2. Kody są dystrybuowane przez x-kom w ramach akcji promocyjnej w poprzez dołączenie vouchera 
z kodem w formie papierowej do zamówionego produktu uczestniczącego w promocji. 

3. Kod uprawnia do następujących usług w ramach serwisu wargaming: 

a. LT II TKS Z N.K.M. 20 MM na stałe, 
b. MT VI Pudel do wynajęcia na 14 dni, 
c.  3 dni konta premium 
d. HT VIII 50TP Prototyp do wynajęcia na 14 dni, 
e. Styl „Skrzydlaty Huzar” dla Prototypu 50TP, 
f. Dostosowania do polskich pojazdów 
g. 5 żetonów X5 dla Pudel, 
h. 5 żetowów X5 dla Prototyp, 
i. narodowe jedzenie. 

4. W celu aktywowania Kodu i skorzystania z serwisu internetowego wargaming, należy na stronie 
https://worldoftanks.eu/x-kom aktywować swój unikalny Kod po ówczesnej rejestracji (w 
przypadku nowych użytkowników). 

5. Dostęp do serwisu internetowego wargaming wymaga założenia Konta w Panelu Klienta i w tym celu 
podania niezbędnych danych, wyrażenia wymaganych zgód oraz akceptacji wymaganych 
dokumentów. 

6. Z Kodu mogą skorzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu 
art. 221 oraz art. 3855 Kodeksu cywilnego, posiadające ważny kod.  

7. Kody nie sumują się ze sobą.  

8. Otrzymany Kod jest jednokrotnego użytku i może zostać wykorzystany do założenia jednego Konta 
w Panelu Klienta. 

9. Kod nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części oraz nie może zostać 
zwrócony.  

10. Termin ważności Kodu upływa 8 października 2021 r. Kod wygasa wraz z upływem terminu jego 
ważności. 

11. Reklamacje związane z przekazaniem Ci kodu możesz złożyć pisemnie, na nasz adres, mejlem lub w 
inny dowolny sposób, który pozwoli nam ją otrzymać.  Możesz złożyć reklamację w ciągu 7 dni od 
zdarzenia, które zgłaszasz. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz opis i datę 
zdarzenia, które zgłaszasz. Reklamacje rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy. 
 



 

12. Reklamacje związane z niedziałającym, bądź nieprawidłowo działającym kodem należy składać 
bezpośrednio do wargaming poprzez stronę https://worldoftanks.eu/x-kom zakładkę “Wsparcie 
gracza” 
 

13. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w związku z udostępnieniem Ci kodu. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują 
postanowienia Warunków Świadczenia usług dostępnych na 
https://legal.eu.wargaming.net/pl/warunki-swiadczenia-uslug 

15. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim 

wypadku poinformujemy o zmianach odpowiednio wcześniej. Zmiany regulaminu nie będą naruszać 

praw nabytych już przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków korzystania z kodów. Jeśli 

zmienimy regulamin, każdy uczestnik będzie miał prawo, bez żadnych konsekwencji, zrezygnować 

z korzystania z kodu. 

16. Regulamin obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2021 r. 

 


