Załącznik do Regulaminu sprzedaży premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl
Warunki Promocji Igrzyska z lotto.pl; 23 lipca - 7 sierpnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

1.

Promocja obowiązuje w dniach od 23 lipca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 7 sierpnia 2021 r.
do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 3.

2.

Informacja o Promocji zostanie zamieszczona na stronie lotto.pl w formie banneru, przed terminem
rozpoczęcia Promocji wskazanym w ust. 1.

3.

Gracz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, otrzyma nagrodę rzeczową o wartości
169,99 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) w postaci saszetki-nerki marki
4F – model katalogowy AKB202 (dalej „Nagroda”).

4.

Gracz, aby otrzymać Nagrodę powinien, w okresie wskazanym w ust. 1, spełnić łącznie następujące
warunki:
1)

założyć Konto Gracza na stronie internetowej lotto.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej
LOTTO (dalej: „Rejestracja”);

2)

dokonać w dniu Rejestracji (kalendarzowym) zakupu losów dowolnych loterii pieniężnych lub
zawarcia zakładów dowolnych gier liczbowych spośród oferty dostępnej na stronie lotto.pl lub
w aplikacji mobilnej LOTTO na łączną kwotę minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych);

3)

w momencie zawarcia zakładu lub zakupu losu posiadać Konto Gracza Aktywne lub Konto
Tymczasowe;

4)

wypełnić formularz na stronie internetowej www.oferta.lotto.pl/igrzyska-z-lotto (dalej:
„Formularz”) w celu podania adresu korespondencyjnego do wysyłki Nagrody. Link
do formularza zostanie wysłany w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie się do Promocji
w ciągu 72 godzin od momentu zakupu losu lub zawarcia zakładu.

5.

Pula nagród jest ograniczona i wynosi 1000 (słownie: tysiąc) sztuk. Nagrody będą przyznawane
w kolejności rejestracji Formularza na serwerze Totalizatora Sportowego, po zweryfikowaniu
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, do momentu wyczerpania puli nagród lub upływu
okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1.

6.

Gracz zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w wiadomości e-mail przesłanej na adres
wskazany podczas Rejestracji.

7.

Nagroda zostanie wysłana do Gracza w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6, na adres do korespondencji podany w Formularzu.

8.

Po wyczerpaniu puli nagród promocja ulega zakończeniu, a Gracze którzy spełnili warunki
Promocji, o których mowa w ust. 4, później niż Gracz, który otrzymał ostatnią nagrodę nie
są uprawnieni do otrzymania Nagrody.

9.

Gracz może skorzystać z Promocji wyłącznie raz.

10. Gracz poprzez wzięcie udziału w Promocji jednocześnie akceptuje niniejsze warunki Promocji.
11. Gracz ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu sprzedaży
premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii
pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.
12. Nagroda rzeczowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na inne produkty lub wymianie
na równowartość pieniężną.
13. Kwestie reklamacji dotyczące usług (zakup losów, zakładów lub błędy w działaniu systemu)

świadczonych za pośrednictwem LOTTO zostały opisane w Regulaminie przystąpienia do gier
liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć
Internet oraz w Regulaminie sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy lotto.pl.
14. W przypadku otrzymania uszkodzonej nagrody rzeczowej w postaci saszetki-nerki marki 4F model katalogowy AKB202, reklamacje należy zgłaszać poprzez wysłanie widomości e-mail
na adres: kontakt@lotto.pl, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
dostarczenia.
15. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis wad uszkodzonej nagrody rzeczowej w postaci
nerki wraz ze zdjęciem potwierdzającym jej uszkodzenie.
16. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Gracz zostanie poinformowany drogą mailową.
17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajduje regulamin
sprzedaży premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych
oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.

