
Nazwa produktu: karta podarunkowa Roblox 

Opis produktu: 

• Jeszcze więcej korzyści z Roblox. 
• Wyposaż awatara i odblokuj dodatkowe korzyści w swoich ulubionych światach, 

kupując Robuxy (wirtualną walutę Roblox) przy użyciu kart podarunkowych Roblox. 
• Wymieniając kartę podarunkową na subskrypcję Roblox Premium, uzyskasz dostęp do 

wyjątkowych wirtualnych przedmiotów, miesięcznego dopływu Robuxów i nie tylko. 
• Wykorzystując dowolną kartę podarunkową, otrzymasz wyjątkowy wirtualny przedmiot. 
• Roblox to globalna platforma, na której miliony ludzi spotykają się codziennie, by 

odkrywać wspólnie niezliczone, wciągające światy 3D utworzone przez członków 
społeczności i dzielić się wrażeniami. 

Jak wykorzystać kartę: 

1. Odwiedź stronę Roblox.com/redeem w przeglądarce. 
2. Zaloguj się lub załóż konto. 
3. Znajdź swój kod PIN i wpisz go na stronie. 
4. Wykorzystaj posiadane środki na zakup waluty Robux lub subskrypcji Roblox Premium. 

Warunki korzystania: 

Niniejszą kartę można wykorzystać tylko raz, na stronie www.roblox.com za pośrednictwem 
konta Roblox, na środki Roblox, które można wykorzystać w celu nabycia pewnych produktów 
i usług oferowanych na www.roblox.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie mógł 
wykorzystać niniejszą kartę oraz skorzystać ze środków Roblox tylko wtedy, gdy komputer lub 
urządzenie mobilne, z którego zamierza korzystać, będzie podłączone do Internetu. Opłaty 
naliczane za ruch lub za dostęp z tytułu dostępu i korzystania ze strony internetowej 
www.roblox.com podlegają ogólnym warunkom umowy zawartej przez Użytkownika z dostawcą 
usług internetowych lub z operatorem sieci komórkowej. Użytkownik ma świadomość ryzyka 
związanego z korzystaniem z Internetu, w tym między innymi, niedostępności strony 
internetowej, braku poufności lub utraty integralności przesyłanych danych, potencjalnych 
ataków wirusów, itp. Aby skorzystać z karty i środków Roblox, należy zalogować się do konta 
Roblox lub założyć nowe konto, podając wymagane informacje oraz akceptując Warunki 
Korzystania ze Strony Internetowej Roblox dostępne pod adresem 
www.roblox.com/info/terms?locale=en. Dostępność i ceny produktów i usług mogą ulegać 
zmianom. Zastosowanie mogą mieć ograniczenia wiekowe. Częściowe wykorzystanie karty nie 
jest dozwolone. Karty nie można wymienić na gotówkę lub kredyt, z wyłączeniem przypadków 
wymaganych przepisami prawa. Odsprzedaż jest surowo zabroniona, w zakresie dozwolonym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli numer PIN został odsłonięty, karty nie należy 
kupować. Karta jest nieważna w przypadku zakazu wynikającego z przepisów prawa. W zakresie 
dozwolonym przepisami prawa, Roblox nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
wykorzystania karty przez osobę trzecią bez zezwolenia Użytkownika lub w przypadku utraty, 
kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia karty. Karta uzyskana na skutek oszustwa nie będzie 
honorowana. Informacje na temat minimalnych wymogów systemowych oraz informacje 
dodatkowe, w tym jak ustalić wartość środków na karcie, znajdują się na stronie internetowej 
www.roblox.com. Zapraszamy również do kontaktu pod adresem: www.roblox.com/support. 

© 2022 Roblox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe są 
własnością Roblox Corporation (USA), 970 Park Place, Suite 100, San Mateo, CA 94403. 



Uwaga: niniejsze Warunki mają charakter uzupełniający w stosunku do warunków ogólnych 
korzystania ze strony internetowej www.roblox.com. Wszystkie postanowienia warunków 
ogólnych mają zastosowanie również względem kart podarunkowych, o ile w niniejszych 
Warunkach Korzystania nie postanowiono inaczej. 


