
Oferta Dropbox i Acer (25 GB) – dodatkowe postanowienia i warunki 

 

Oferta obowiązuje od 25 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

 

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia Acer! W ramach specjalnego podziękowania firma Acer połączyła siły z 

Dropbox, aby dać Ci bezpłatnie dodatkowe 25 GB miejsca w Dropbox na rok („Oferta”). Przed skorzystaniem z 

tego miejsca musisz poznać postanowienia i warunki tej promocji („Warunki oferty”). Warunki oferty są 

dodatkiem do obowiązujących w Dropbox standardowych Postanowień i warunków, Zasad dopuszczalnego 

użytkowania i Polityki prywatności (nasze „Warunki standardowe”), które regulują korzystanie z usług Dropbox. 

Korzystając z Oferty, zgadzasz się na niniejsze Warunki oferty jako uzupełnienie naszych Warunków 

standardowych. Użyte tutaj, ale niezdefiniowane terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w naszych 

Warunkach standardowych. 

 

Kwalifikacja do Oferty 

 

Ta Oferta jest dostępna zarówno dla nowych, jak i dla obecnych użytkowników Dropbox, którzy kupią oraz 

zarejestrują nowe i kwalifikujące się urządzenie Acer.  Z Oferty należy skorzystać do 30 czerwca 2018 r. i można 

ją zrealizować tylko raz na urządzenie. Z Oferty nie można skorzystać w przypadku zregenerowanego, używanego 

lub wymazanego i przywróconego urządzenia oraz nie można jej łączyć z innymi ofertami. Oferta jest przeznaczona 

wyłącznie dla Ciebie i nie podlega przeniesieniu. Oferta nie jest dostępna na terenie Chin, Kuby, Iranu, Korei 

Północnej, Sudanu, Syrii, Krymu ani żadnego innego kraju, w którym Usługa Dropbox jest niedostępna lub 

ograniczona przez prawo albo podlega opodatkowaniu. 

 

25 GB przyznanego miejsca 

 

25 GB miejsca promocyjnego jest dodatkiem do 2 GB podstawowego limitu przyznawanego każdemu 

użytkownikowi Dropbox oraz jakiekolwiek innego miejsca uzyskanego przez polecanie znajomych, ukończenie 

Wprowadzenia lub wykonanie innych określonych działań (łącznie: Twój „Stały limit”). Pod koniec rocznego 

terminu promocyjnego przyznane miejsce wróci do Stałego limitu. 

 

Po wygaśnięciu rocznej Oferty 

 

Jeśli na zakończenie okresu promocyjnego ilość danych przechowywanych na koncie Dropbox będzie przekraczać 

Twój Stały limit, utracisz możliwość dodawania kolejnych plików do Dropbox, a Twoje urządzenia przestaną się 

synchronizować. Problem ten możesz rozwiązać w dowolnym momencie, usuwając online pliki zawarte w Dropbox, 

aż ilość przechowywanych danych spadnie poniżej Stałego limitu, lub zmieniając taryfę na wyższą. Jeśli zmienisz 

taryfę na wyższą, zwiększysz ilość miejsca do 1 TB i otrzymasz inne zaawansowane funkcje. 

 

Jeśli nie zdecydujesz się na zmianę taryfy na wyższą, wyślemy Ci wiadomość na adres e-mail powiązany z kontem i 

poprosimy o usunięcie lub przeniesienie plików, aby Twoje konto zmieściło się w Stałym limicie.  Jeśli tego nie 

zrobisz w rozsądnym czasie po wysłaniu przez nas powiadomienia e-mail (co najmniej 60 dni), Dropbox zastrzega 

sobie prawo do zawieszenia lub trwałego usunięcia Twojego całego konta razem ze wszystkimi przechowywanymi 

danymi, łącznie z danymi mieszczącymi się w Stałym limicie. 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade

