Regulamin Promocji wraz z szczegółowymi zasadami realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego
odbioru Audiobooków z kolekcji promocyjnej Uniroyal 2018
1. W celu odebrania jednego bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej przy wykorzystaniu Kodu
Promocyjnego, stanowiącego nagrodę w ramach Promocji należy:
a) po otrzymaniu Kodu Promocyjnego uprawniającego do bezpłatnego odbioru jednego Audiobooka
z Kolekcji Promocyjnej, wejść na Stronę Internetową Promocji http://pages.audioteka.com/pl/uniroyal
b) wybrać jednego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej i dodać go do koszyka,
c) po przejściu do koszyka wybrać opcję „Mam kod promocyjny”,
d) zalogować się na uprzednio otworzone konto w Serwisie Audioteka lub dokonać rejestracji nowego
konta w Serwisie Audioteka zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka (poprzez podanie adresu email oraz proponowanego przez rejestrującego się hasła); rejestracja nowego konta będzie wymagała
akceptacji Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego pod adresem internetowym
http://audioteka.com/pl/termsof-use,
e) 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 Kodu Promocyjnego,
zatwierdzając przyciskiem „Przelicz”; przeliczenie powinno skutkować obniżeniem ceny do 0 zł (zero
złotych),
f) zakończyć transakcję klikając przycisk „Zamawiam i płacę”,
g) pobrać i zainstalować Aplikację Audioteka w wersji odpowiedniej dla danego urządzenia, (Aplikacja
Audioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/applications i działa na
urządzeniach z systemem Android 4.1+ lub iOS 9+ i nowszym;
h) 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;
i) 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. Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu
Promocyjnego uzyskanego podczas Promocji nie można pobrać jako odrębnego pliku ze strony
internetowej Audioteki.
3. Uzyskane w Promocji Kody Promocyjne można wykorzystać do 31.12.2018 Po upływie tego terminu
Kod Promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnego
Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.
4. 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.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie
Serwisu Audioteka (dostępny pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use).
6. 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.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku do Regulaminu Promocji obowiązują
postanowienia Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego w Serwisie Audioteka pod adresem
http://audioteka.com/pl/termsof-use.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018r.

