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Zasady i warunki 

1. Czas trwania wydarzenia i zapisy.  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 roku, uczestnicy ("Ty, 

"Twój", w zależności od sytuacji) mogą zapisać się do promocji MSI "Christmas Deal" 

("Wydarzenie") - do wyczerpania zapasów. Aby wziąć udział, musisz wykonać następujące 

kroki: 

 

i) Kup jeden (1) lub więcej kwalifikujących się produktów MSI od uczestniczących 

partnerów MSI i zarejestruj swój produkt w MSI's Member Center. Będziesz musiał 

założyć nowe konto członkowskie MSI na stronie https://register.msi.com/home/login, 

jeśli nie byłeś wcześniej zarejestrowany. Producenci marek oryginalnych i klienci I-

café nie są partnerami MSI uczestniczącymi w tym wydarzeniu.  

ii) Możesz zarejestrować więcej niż jeden (1) kwalifikujący się produkt, aby otrzymać 

więcej elementów do realizacji, w miarę wyczerpywania się zapasów. KAŻDY 

UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ ZREALIZOWAĆ MAKSYMALNIE TRZY (3) 

WYKUPY. Przejdź na stronę rejestracji produktu i zarejestruj swój kwalifikujący się 

produkt, wybierając linię produktów i promocję "Christmas Deal". Wszystkie 

rejestracje i realizacja muszą zostać zakończone nie później niż 14 stycznia 2022 roku. 

Rejestracja w wydarzeniu zostanie automatycznie zamknięta, jeśli wydarzenie 

zakończy się wcześniej z powodu wyczerpania zapasów - zostaniesz o tym 

poinformowany przy próbie rejestracji. 

iii) Dostarcz kopię Twojego dowodu zakupu do weryfikacji przez MSI. Dokumentacja 

musi zawierać zdjęcie etykiety z numerem seryjnym modelu na produkcie, fakturę z 

nazwą modelu MSI, datą i nazwą sklepu/sprzedawcy. Data faktury musi obejmować 

okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 roku. W razie potrzeby, MSI może poprosić o 

dostarczenie wycinka kolorowego pudełka produktu, pokazującego numery seryjne. 

iv) Wyrazić zgodę na Warunki Uczestnictwa i czekać na ocenę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że 

spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, voucher cyfrowy (patrz poniżej) zostanie wysłany 

na Twój zarejestrowany adres e-mail. Weryfikacja może potrwać do 14 dni roboczych. 

Niekompletne informacje dotyczące rejestracji w Wydarzeniu mogą spowodować wydłużenie 

czasu przetwarzania do czternastu (14) dni roboczych, jeśli wymagane będzie dostarczenie 

dodatkowych informacji. Fizyczna dostawa przedmiotu wykupu może trwać do ośmiu (8) 

tygodni lub dłużej ze względu na odprawę celną. MSI NIE ZEZWALA NA ZMIANĘ NAZWISKA, 

TELEFONU I ADRESU ODBIORCY PO DOKONANIU REJESTRACJI - UCZESTNICY MUSZĄ PODAĆ 

PRAWDZIWE I DOKŁADNE INFORMACJE PODCZAS REJESTRACJI. 
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 Nagroda: 

- Jeden (1) pasek świetlny Modern LED Lux screen i jedno (1) 1-miesięczne 

członkostwo w Centr (www.centr.com) na jeden kwalifikujący się produkt lub 

kombinację produktów. Obowiązuje ograniczona ilość kuponów.  

 Kwalifikujące się produkty MSI Kwalifikujące się produkty MSI:   

Kwalifikujący się model Nazwa modelu 

Monitor 

Modern MD241P 

Modern MD241PW 

Modern MD271P 

Modern MD271PW 

Modern MD271QP 

Creation Monitor 

Creator PS321QR 

Creator PS321URV 

Prestige PS341WU 

Summit M321UP 

All-in-One PC 

Modern AM241 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM241P 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM241T 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM241TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM242P 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM242TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM271 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM271P 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

PRO AP241 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Desktop 
Creator P100A 

Creator P50 

PRO Monitor + PRO PC Combo PRO MP242 + Cubi 5 10M 
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PRO MP242P + Cubi 5 10M 

PRO MP242V + Cubi 5 10M 

PRO MP271 + Cubi 5 10M 

PRO MP271P + Cubi 5 10M 

PRO MP271QP + Cubi 5 10M 

PRO MP242 + Cubi N JSL 

PRO MP242P + Cubi N JSL 

PRO MP242V + Cubi N JSL 

PRO MP271 + Cubi N JSL 

PRO MP271P + Cubi N JSL 

PRO MP271QP + Cubi N JSL 

PRO MP242 + PRO DP130 

PRO MP242P + PRO DP130 

PRO MP242V + PRO DP130 

PRO MP271 + PRO DP130 

PRO MP271P + PRO DP130 

PRO MP271QP + PRO DP130 

PRO MP242 + PRO DP20Z 5M 

PRO MP242P + PRO DP20Z 5M 

PRO MP242V + PRO DP20Z 5M 

PRO MP271 + PRO DP20Z 5M 

PRO MP271P + PRO DP20Z 5M 

PRO MP271QP + PRO DP20Z 5M 

PRO MP242 + PRO DP21 11M 

PRO MP242P + PRO DP21 11M 

PRO MP242V + PRO DP21 11M 

PRO MP271 + PRO DP21 11M 

PRO MP271P + PRO DP21 11M 

PRO MP271QP + PRO DP21 11M 
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 Kwalifikujące się regiony: Japonia, Tajwan, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, 

Hiszpania, Portugalia, Czechy, Polska, Turcja, Kanada, Indonezja, Indie, Malezja, 

Bangladesz, Sri Lanka, Singapur, Wietnam, Australia, Nowa Zelandia, Jordania, Liban, 

Palestyna, Bahrajn, Egipt, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman, Katar, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Jemen, Izrael, Republika Południowej Afryki 

 Wydarzenie to jest przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych użytkowników 

końcowych, a nie firm. MSI, podmioty powiązane z MSI, spółki zależne, producenci, 

partnerzy biznesowi, dystrybutorzy, hurtownicy, odsprzedawcy, sprzedawcy detaliczni, 

pracownicy I-Cafe lub agencji oraz ich najbliższe rodziny nie mogą uczestniczyć w tym 

wydarzeniu. 

 MSI zachowuje prawo do wprowadzania zmian w tych warunkach bez uprzedzenia, z 

zastrzeżeniem wszelkich zaleceń władz regulacyjnych. 

 Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Nieważne, jeśli jest to zabronione lub 

ograniczone przez prawo. 

 

2. Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału 

Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić 

Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie 

dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia 

udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika 

informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za 

pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi 

analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący 

sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa 

uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się 

z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania 

zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami 

ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak 

gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji 

marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu 

opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom 

trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron 

internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz 

(ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie 

obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak 

sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne. 
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Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w 

ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem 

określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy 

przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i 

wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się 

Użytkownik. 

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych 

Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem: 

https://pl.msi.com/page/privacy-policy.Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych 

Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną 

mocą.  

MSI jest Administratorem Danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych 

dostarczonych przez Uczestników. Wszelkie dane osobowe przekazane MSI będą 

przetwarzane przez naszego dostawcę usług / procesora danych, Benamic, IDA Business & 

Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia w celu administrowania tym Wydarzeniem 

oraz, jeśli ma to zastosowanie, w celach marketingowych - w przypadkach, gdy Uczestnicy 

wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od MSI. 

3. Subskrypcja eDM. Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o 

aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera 

lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie 

chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola 

wyboru. 

4. Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam 

dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, 

recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od 

przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela 

firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom 

stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, 

ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, 

kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne 

wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów 

Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz 

podlegający Polityce Prywatności MSI. 

5. Oświadczenia uczestników i gwarancje. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że: 



 
 

 

 

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. 
NO.69,LIDE ST.,ZHONGHE DIST.,NEW TAIPEI CITY 235,TAIWAN  

TEL: 886-2-3234 5599 (REP.) FAX: 886-2-3234 5488 (REP.)  

6 

i) Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe; 

ii) Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i 

wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia 

oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji; 

iii) Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, 

pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej 

licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz 

iv) Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Odszkodowania ze strony uczestników. Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i 

zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, 

cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, 

wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z 

wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub 

administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub 

domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, 

gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji. 

7. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że: 

i) MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo: 

i) do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił 

wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek 

innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na 

Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione 

wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa 

rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli 

dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe 

dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, 

skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na 

Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i 

uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono 

przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie; 

ii) do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego 

powiadomienia;; 

iii) do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego 

Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;; 

ii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za 

jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej 

wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;; 

iii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy 

związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu 
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zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, 

technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, 

sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub 

jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka 

się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania. 

8. Wyłączenie gwarancji MSI.  NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK 

JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W 

HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM 

PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC 

UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD 

ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, 

ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA 

JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA 

JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, 

POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB 

PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM 

MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB 

KOSZTY WYMIANY.  

10. Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są 

interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w 

normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego 

Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na 

Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe 

punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI 

jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie 

uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie 

zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze 

postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób 

przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. 

Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w 

odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub 

dyskusje czy inne ustne ustalenia.  

 

□ W pełni rozumiem treść Regulaminu i akceptuję jego warunki.   

□ Wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez MSI moich danych 

osobowych w celach marketingowych i zgodnie z warunkami Polityki Prywatności MSI 

https://www.msi.com/page/privacy-policy. 

 

 

 


