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Regulamin Promocji   

„Kod na audiobooka z kolekcji promocyjnej w Audioteka.com/pl przy zakupie każdego smartfona”   

I. Postanowienia ogólne   

1. Organizatorem promocji „Kod na audiobooka z kolekcji promocyjnej w Audioteka.com/pl 

przy zakupie każdego smartfona” (Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, GIOŚ: E0003818WBW, 

kapitał zakładowy 560.190,00,- zł. (Organizator).   

2. O ile z niniejszego regulaminu Promocji (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką 

literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml  

(Regulamin Serwisu). Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.euro.com.pl 

(Sklep Internetowy) oraz wszystkich Sklepach fizycznych pod marką RTV EURO AGD (Sklepy 

fizyczne).   

3. Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od godz. 00:00 dnia 01 grudnia 2017 r. do godz. 

23.59 dnia 31 grudnia 2017 r. (decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer Sklepu 

Internetowego), a w Sklepach fizycznych od  01 grudnia 2017  r. do 31 grudnia 2017 r. (w 

godzinach ich funkcjonowania) lub do wyczerpania zapasu Kodów.    

4. Produktami promocyjnymi (Produkty Promocyjne) są wszystkie smartfony przedstawione na 

stronie: https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml   

5. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która w dacie obowiązywania Promocji 

ukończyła 18 lat, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., posiadająca miejsce 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Uczestnik).   

II. Promocja w Sklepie Internetowym    

   

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania 

Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na Produkt Promocyjny, a 

następnie zapłaci jego cenę (przez zapłatę ceny, o której mowa powyżej, rozumie się uiszczenie 

ceny za Towar zgodnie Regulaminem Serwisu) oraz nie skorzysta z przysługującego mu na 

podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (przy czym 

powyższe nie uchybia prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a stanowi jedynie 

warunek uczestnictwa w Promocji) albo dokona Rezerwacji Produktu Promocyjnego, a 

następnie w terminie obowiązywania Rezerwacji dokona zakupu zarezerwowanego Produktu 

Promocyjnego w wybranym przez siebie Sklepie fizycznym.   

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji, dokonał 

zakupu Produktu Promocyjnego w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, 

(zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego) i zapłacił jego cenę, otrzyma od Organizatora 

na swój adres e-mail podany w Koncie Klienta jednorazowy kod, umożliwiający pobranie 

http://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
http://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
http://www.euro.com.pl/
http://www.euro.com.pl/
http://www.euro.com.pl/
http://www.euro.com.pl/
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,g!smartfon.bhtml
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml


2   

   

wybranego jednego audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, która znajduje się pod adresem: 

http://euro.audioteka.pl/.   

3. Wydanie Kodu nastąpi poprzez przesłanie na adres poczty e-mail podany w Koncie Klienta 

Uczestnika w terminie do 21 dni roboczych od dokonania zakupu Produktu Promocyjnego.   

4. Kod będzie ważny i aktywny od daty otrzymania do 28 lutego 2018 roku do godz. 23:59. Kod 

może być wykorzystany tylko w okresie jego ważności.   

5. Kody uzyskane przez Uczestników Promocji podczas jej trwania mogą zostać wykorzystane 

tylko i wyłącznie na audiobooki z Kolekcji Promocyjnej znajdującej się pod adresem 

http://euro.audioteka.pl/. W skład Kolekcji Promocyjnej wchodzą następujące tytuły:  

Stanisław Lem „Solaris” , Philip K. Dick „Blade Runner Blade runner. Czy androidy marzą o 

elektrycznych owcach?”, Gregory David Roberts „Shantaram”, Jakub Żulczyk „Wzgórze Psów”, 

Mark Bowden „Polowanie na Escobara”, Arthur C. Clarke „2001 odyseja kosmiczna”, Patryk  

Vega „Złe psy. W imię zasad”, Margaret Atwood „Opowieść podręcznej”, Grzegorz Kubicki i 

Maciej Drzewicki „Ania. Biografia Anny Przybylskiej” , Mirosław Wlekły „Tu byłem. Tony Halik”.  

6. Kod nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.   

7. Regulamin dostępny jest na stronie:   

http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/regulamin_Audioteka.pdf   

   

III. Promocja w Sklepie fizycznym   

   

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie fizycznym, w okresie obowiązywania Promocji:   

a. kupi Produkt Promocyjny w Sklepie fizycznym i zapłaci jego cenę, lub po złożeniu Rezerwacji na 

Produkt Promocyjny w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt II. 2 powyżej, kupi Produkt  

Promocyjny w Sklepie fizycznym i zapłaci jego cenę   

b. zarejestruje w Koncie Klienta Umowę sprzedaży Produktu Promocyjnego i) za pomocą opcji 

„Rejestracja paragonu” dostępnej pod adresem: http://www.euro.com.pl/zapiszparagon lub 

ii) za pośrednictwem pracownika Sklepu fizycznego po podaniu mu danych identyfikacyjnych 

wprowadzanych przez Uczestnika w Koncie Klienta, tj.: adresu e-mail lub numeru telefonu 

komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego, lub iii) za pomocą pracownika Sklepu 

fizycznego, po podaniu mu adresu e-mail i wyrażeniu stosownych zgód na potrzeby rejestracji 

bieżącej transakcji, która zostanie powiązana z podanym przez Klienta adresem e-mail i będzie 

widoczna w Koncie Klienta po założeniu przez Klienta Konta Klienta zgodnie z Regulaminem 

Serwisu, pod warunkiem użycia (w celu założenia Konta Klienta), tego samego adresu e-mail 

jaki podano w danym Sklepie fizycznym i po akceptacji Regulaminu Serwisu (Rejestracja 

paragonu).   

  

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji, kupił Produkt 

Promocyjny w Sklepie fizycznym zapłacił jego cenę i dokonał Rejestracji paragonu, otrzyma od 

Organizatora na swój adres e-mail podany w Koncie Klienta jednorazowy kod, umożliwiający 

pobranie wybranego audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, która znajduje się pod adresem: 

http://euro.audioteka.pl/.    
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3. Wydanie Kodu nastąpi poprzez przesłanie na adres poczty e-mail podany w Koncie Klienta 

Uczestnika w terminie do 21 dni roboczych od dokonania zakupu Produktu Promocyjnego.   

4. Kody uzyskane przez Uczestników Promocji podczas jej trwania mogą zostać wykorzystane 

tylko i wyłącznie na audiobooki z Kolekcji Promocyjnej znajdującej się pod adresem 

http://euro.audioteka.pl/. W skład Kolekcji promocyjnej wchodzą następujące tytuły:  

Stanisław Lem „Solaris” , Philip K. Dick „Blade Runner Blade runner. Czy androidy marzą o 

elektrycznych owcach?”, Gregory David Roberts „Shantaram”, Jakub Żulczyk „Wzgórze Psów”, 

Mark Bowden „Polowanie na Escobara”, Arthur C. Clarke „2001 odyseja kosmiczna”, Patryk 

Vega „Złe psy. W imię zasad”, Margaret Atwood „Opowieść podręcznej”, Grzegorz Kubicki i 

Maciej Drzewicki „Ania. Biografia Anny Przybylskiej” , Mirosław Wlekły „Tu byłem. Tony Halik”.  

5. Kod nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.   

6. Regulamin dostępny jest w Sklepach fizycznych u pracowników Organizatora.   

   

IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe   

   

1. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności stosowanych w Sklepie Internetowym 

i w Sklepach fizycznych.   

2. Pula Kodów w promocji jest ograniczona i wynosi 1 000 sztuk. Uczestnicy, którzy spełnią 

warunki Promocji będą otrzymywali Kody według kolejności rejestracji zakupu Produktu 

Promocyjnego, do wyczerpania zapasów Kodów. O pierwszeństwie otrzymania Kodu 

decyduje data i godzina dokonania zakupu tj. data i godzina otrzymania wiadomości email 

„Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” z serwera Sklepu 

Internetowego. Organizator powiadomi o wyczerpaniu puli Kodów przeznaczonych do 

niniejszej promocji  na stronie:   

https://www.euro.com.pl/cms/tg-audioteka.bhtml   

3. Kody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.   

4. Zasady wykorzystania Kodów określają „Szczegółowe zasady realizacji Kodów i bezpłatnego 

odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej” stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.    

5. Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika Promocji jest  

Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia 

Promocji oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia 

reklamacji oraz dla celów księgowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( 

Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników 

dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników są 

niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji, z zastrzeżeniem przypadków, w których 

istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.    
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6. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w 

formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od zakończenia 

Promocji na adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa.   

7. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dopisek „Euro – „Kod na audiobooka z 

kolekcji promocyjnej  w Audioteka.com/pl  przy zakupie każdego smartfona”.    

8. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.   

9. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu 

reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach 

prawa.   

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.   

11. Regulamin  dostępny   jest   na   stronie  internetowej   pod   adresem 

http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.  

pdf, w Sklepach fizycznych oraz w siedzibie Organizatora.   

   

   

Załącznik nr 1  –  Szczegółowe zasady realizacji Kodów i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji 

Promocyjnej   

   

W celu odebrania jednego bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej przy wykorzystaniu Kodu, 

stanowiącego nagrodę w ramach Promocji należy:    

a) po otrzymaniu Kodu uprawniającego do bezpłatnego odbioru jednego Audiobooka z Kolekcji  

Promocyjnej, wejść na Stronę Internetową Promocji euro.audioteka.pl    

b) kliknąć na przycisk „Wybieram bezpłatnie” i 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 e-mail oraz proponowanego przez rejestrującego się hasła); rejestracja nowego 

konta będzie wymagała akceptacji Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego pod adresem 

internetowym http://audioteka.com/pl/terms-of-use ,   

e) po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w Serwisie Audioteka ponownie wybrać opcję 

„Mam kod promocyjny” i wpisać Kod w polu „Mam kod promocyjny”, zatwierdzając 

przyciskiem „Przelicz”; przeliczenie powinno skutkować obniżeniem ceny Audiobooka do 0 zł   

(zero złotych),   

f) zakończyć transakcję klikając przycisk „Zamawiam”,   

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 4.0.4 i 

nowszym, iOS 8.0 i nowszym, Windows Phone 10 i nowszym);    

http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.pdf
http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.pdf
http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.pdf
http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.pdf
http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.pdf
http://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/11_2017/Regulamin_Audioteka.pdf
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use
http://audioteka.com/pl/terms-of-use


5   

   

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 serwisu Audioteka.pl będzie widoczny w ramach 

funkcji “Moja półka”, zawartej w Serwisie Audioteka oraz we wszystkich wersjach Aplikacji 

Audioteka   

  

  

1. Odsłuchanie Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu 

uzyskanego podczas Promocji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej Aplikacji 

Audioteka. Audiobooka otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu uzyskanego podczas Promocji 

nie można pobrać jako odrębnego pliku ze strony internetowej Audioteki.   

2. Uzyskane w Promocji Kody można wykorzystać do 31.01.2018 r. Po upływie tego terminu Kod 

zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnego Audiobooka z 

serwisu Audioteka.pl   

3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w 

Regulaminie Serwisu Audioteka (dostępny pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-ofuse  

).    

4. Serwis Audioteka nie ponosi odpowiedzialności za:    

a. nieprawidłowości w realizacji Kodu spowodowane podaniem przez Uczestnika   

Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych;    

b. nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania 

Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.    

5. 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 .   
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