
Aktywuj kod z vouchera i ciesz się niesamowitą grą Halo Wars 2 
oraz wieloma innymi grami i programami. Graj, pracuj i ciesz się 

multimediami gdziekolwiek chcesz.
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HALO WARS 2
ORAZ PAKIET GIER I PROGRAMóW
O WARTOśCI 1000 Zł NA START!



Uwaga: W przypadku klucza głównego rozróżniana jest wielkość liter, dlatego należy go wpisać dokładnie tak, 
jak się wyświetla. W przypadku utraty klucza nie jest dostarczany nowy klucz. W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt pod adresem e-mail: kupony@active.pl. Kody należy zrealizować do 31 lipca 2017 r. włącznie.

*dla zestawów z laptopem Lenovo Y520 zakupionych w okresie od 31 lipca 2017 r. do 1 października 2017 r. 
prosimy o kontakt pod adresem: kupony@active.pl. Klient otrzyma inny kod o takiej samej wartości promocyjnej 
lub taki sam (w zależności od dostępności kuponów promocyjnych).
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Twój klucz główny (Master Key):

Gra Halo Wars 2 oraz pakiet gier 
i programów o wartości 1000 zł 
dostępny tylko w Play 
z komputerem Lenovo Y520.

NOWE WRAŻENIA
Z NOWYM URZĄDZENIEM
UżYJ SWOJEGO KLUCZA, ABY ODBLOKOWAć PAKIET INTEL® SOFTWARE STARTER PACK! 
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać dostęp do klucza.

Wejdź na stronę softwareoffer.intel.com. Wprowadź podaną poniżej 
pełną nazwę klucza (Master Key).

Uzupełnij krótką ankietę i kliknij przycisk Wyślij.

Wybierz dowolny z dostępnych programów.

Kliknij Pobierz (Instaluj) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zacząć 
korzystać z nowych aplikacji.

Przesyłaj aplikacje i pliki w aplikacji PCmover® Professional: instaluj 
zarówno na nowym, jak i na starym komputerze. Wykonuj instrukcje 
kreatora, a aplikacja PCmover® zajmie się resztą!

1

2
3

4

5

+1 000
PLN

<<kody>>


