Regulamin promocji dla Nowych Słuchaczy, edycja 15
1.

Organizatorem promocji jest AUDIOTEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673,
przy ul. Konstruktorskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000391239, REGON 142929237, NIP 521-36-18-086
(„Usługodawca”).
2. Akcja promocyjna polega na udostępnieniu kodu promocyjnego „Posłuchaj”, który
po wpisaniu do odpowiedniego pola na ekranie koszyka na stronie
audioteka.com/pl („Serwis”) częściowo redukuje cenę zakupu pierwszego
audiobooka przez danego użytkownika - o część procentową, lub stałą kwotę. W
celu skorzystania z promocji każdy użytkownik wykorzystuje ten sam kod.
3. Cena audiobooka po skorzystaniu z kodu promocyjnego jest obniżona o 20 zł lub
o kwotę równą 80% ceny podstawowej (w przypadku audiobooków o cenie niższej
niż 25 zł). Cena audiobooka po obniżce zostanie przedstawiona użytkownikowi po
wpisaniu kodu promocyjnego do odpowiedniego pola na ekranie koszyka w
Serwisie.
4. Do uczestnictwa w promocji uprawnieni są wyłącznie nowi klienci, dokonujący
swojego pierwszego zakupu w Serwisie, rozumianym jako sklep internetowy pod
adresem audioteka.com/pl (uprzednio: audioteka.pl) oraz prezentujące ten sam
katalog produktów aplikacje mobilne, udostępnione przez operatora Serwisu.
Uprzednie nabycie audiobooka z wykorzystaniem jakiegokolwiek kodu zniżkowego
lub karnetu również kwalifikuje się jako zakup, wykluczając z udziału w promocji.
5. Dokonany w ramach promocji pierwszy zakup uprawnia do swobodnego słuchania
zakupionego produktu w jednej z bezpłatnych aplikacji mobilnych Usługodawcy,
przeznaczonych dla urządzeń działających na systemach operacyjnych Android
4.0.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy, Windows Phone 10 i nowszy. Udział w promocji
wyłącza możliwość pobierania zakupionego w jej ramach produktu ze strony
internetowej.
6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów, przy spełnieniu określonych
wyżej warunków, promocja zostanie przyznana tylko dla pierwszego z nich.
7. O istniejących ograniczeniach użytkownicy zostaną uprzedzeni przy pomocy
komunikatu wyświetlonego w koszyku, przed potwierdzeniem zamówienia
objętego promocją.
8. Promocja nie może łączyć się z innymi promocjami, w szczególności publicznie
dostępnymi, obejmującymi całość katalogu dostępnych audiobooków lub jego
większość.
9. Promocja obowiązuje od dnia 11.04.2018, godz. 00:01, do dnia 30.09.2018,
godz. 23:59. Oznacza to, że od momentu zakończenia promocji kod promocyjny
traci ważność i nie będzie możliwe nabycie audiobooka po obniżonej cenie na
podstawie tego kodu.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie promocji obowiązują
postanowienia regulaminu korzystania z Serwisu, dostępnego w Serwisie pod
adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use.

Wersja 2, 10 kwietnia 2018

