REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEGO POD NAZWĄ:
„FUZETEA z kodem do Audioteki”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Promocja będzie prowadzona pod nazwą „FUZETEA z kodem do Audioteki” (zwany dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego
7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).
3. Partnerem Promocji (który odpowiada za realizację Kodów Promocyjnych uzyskiwanych w czasie Promocji) jest
Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391239, NIP
5213618086, REGON 142929237, z kapitałem zakładowym 2.117.208 złotych opłaconym w całości, adres e-mail
biuro@audioteka.com. (dalej: „Audioteka”).
4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w
sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Promocją na terenie Polski, będąca konsumentem w
rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
5. Promocja prowadzona będzie na terenie całej Polski w sklepach oznaczonych promocją.
6.

Promocja zaczyna się 06.05.2019 a kończy dnia 31.08.2019 roku lub do wyczerpania nagród.

7.

Promocją objęte są napoje Fuzetea wszystkie smaki o pojemności 0,5l i 0,4l z promocyjną zawieszką zgodnej z
załącznikiem 1
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ODBIORU NAGRODY

1.

Aby wziąć udział w Promocji należy w terminie od dnia 06.05.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku:
a. dokonać zakupu dowolnego napoju Fuzetea o pojemności 0,5l lub 0,4l z zawieszką promocyjną,
b. zdrapać pole zdrapkowe, pod którym znajduje się unikalny kod do jednego z 4 audiobooków z Kolekcji
Promocyjnej wymienionej w załączniku 2
c. po odkryciu Kodu Promocyjnego uprawniającego do bezpłatnego odbioru jednego Audiobooka z Kolekcji
Promocyjnej, wejść na Stronę Internetową Promocji www.fuzetea.audioteka.pl
d. kliknąć przycisk "Odbierz" przy wybranym Audiobooku z Kolekcji Promocyjnej, lub umieścić go w koszyku w
ogólnodostępnym Serwisie Audioteka
e. po przejściu do koszyka wybrać opcję „Mam kod promocyjny”,
f. zalogować się na uprzednio utworzone konto w Serwisie Audioteka lub dokonać rejestracji nowego konta
w Serwisie Audioteka zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka (poprzez podanie adresu e-mail oraz
wybranego przez rejestrującego się hasła); rejestracja nowego konta będzie wymagała akceptacji
Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/termsof-use,
g. po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w Serwisie Audioteka ponownie wybrać opcję „Mam kod
promocyjny” i wpisać w polu „Wpisz kod promocyjny” kod z pod zdrapki, zatwierdzając przyciskiem
„Przelicz”; przeliczenie powinno skutkować obniżeniem ceny do 0 zł (zero złotych),
h. zakończyć transakcję klikając przycisk „Zamawiam i płacę”,
i. obrać i zainstalować Aplikację Audioteka w wersji odpowiedniej dla danego urządzenia, (odnośniki
umożliwiające instalację Aplikacji za pośrednictwem Google Play lub Apple iTunes dostępne są pod
adresem internetowym http://audioteka.com/pl/applications; Aplikacja działa na urządzeniach z systemem
Android 5+ i nowszym, iOS 10+ i nowszym)
j. po zainstalowaniu Aplikacji Audioteka zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz
hasło), które zostały podane odpowiednio przy rejestracji konta w Serwisie Audioteka lub logowaniu się do
Serwisu Audioteka w trakcie odbierania bezpłatnego Audiobooka z kolekcji promocyjnej;
k. otrzymany w ramach Promocji Audiobook z kolekcji promocyjnej będzie widoczny w ramach funkcji “Moja
półka”, zawartej w Serwisie Audioteka oraz we wszystkich wersjach Aplikacji Audioteka

2.

Odsłuchanie Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego
uzyskanego podczas Promocji możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej Aplikacji Audioteka.
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Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego uzyskanego podczas
Promocji nie można pobrać jako odrębnego pliku ze strony internetowej Audioteki.
Uzyskane w Promocji Kody Promocyjne można wykorzystać do 31.08.2019 Po upływie tego terminu Kod
Promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji
Promocyjnej.
Przed zakończeniem transakcji zgodnie z pkt. 1 f) powyżej, Uczestnik może dodać do koszyka zakupowego (w
którym już znajduje się Audiobook z kolekcji promocyjnej wybrany przez niego na Stronie Internetowej
Promocji) inne Audiobooki znajdujące się w ofercie Serwisu Audioteka. W takim wypadku:
a) po wprowadzeniu Kodu Promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie łącznej ceny
tej transakcji o wartość Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty
za dodane Audiobooki z oferty Serwisu Audioteka zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka;
b) jeżeli do koszyka zakupowego zostanie dodany Audiobook z oferty Serwisu Audioteka znajdujący się
jednocześnie w Kolekcji Promocyjnej (inny niż wybrany przez Uczestnika na Stronie Internetowej
Promocji), to po wprowadzeniu Kodu Promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi
obniżenie ceny tej transakcji o wartość najdroższego z Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej
znajdującego się w koszyku zakupowym Uczestnika, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty
pozostałej ceny (wskazanej po naciśnięciu przycisku „Przelicz”), zgodnie z Regulaminem Serwisu
Audioteka.
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu
Audioteka (dostępny pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use).
Serwis Audioteka nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieprawidłowości w realizacji Kodu Promocyjnego spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji
nieprawidłowych lub niepełnych danych;
b. nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania Audiobooka z
Kolekcji Promocyjnej.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku do Regulaminu Promocji obowiązują postanowienia
Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego w Serwisie Audioteka pod adresem
http://audioteka.com/pl/terms-of-use.
§3
NAGRODY
Nagrodą w Promocji są 4 audiobooki z Kolekcji Promocyjnej Fuzetea – o wartości 20 zł brutto.
Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty objęte promocją zgodnie z §2
niniejszego Regulaminu.
Liczba nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 250.000 sztuk. Nagrody dostępne będą od 06.05.2019
roku do 31.08.2019 roku lub do wyczerpania zapasów.
Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 31.08.2019 roku nie będzie możliwy.
§4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres
„Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 lub
elektronicznej na adres reklamacje@fortis.pl . Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika Promocji, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny.

1.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.

2.

Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie www.fuzetea.audioteka.pl

3.

Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszej Promocji nie podlegają wymianie przez Organizatora na
inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
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Załącznik 1 Wzór zawieszki promocyjnej obowiązującej w Promocji „FUZETEA z kodem do Audioteki”
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Załącznik 2 Kolekcja Promocyjna Audiobooków Fuzetea
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