
REGULAMIN SAMPLING PRENUMERATA - GAZETA WYBORCZA.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Organizatorem akcji promocyjnej „PRENUMERATA - GAZETA WYBORCZA.PL” jest Emotivo sp. z o.o. z

siedzibą  w  Puławach  przy  ul.  6  Sierpnia  1,  24-100  Puławy,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Lublin-Wschód w Lublinie  z  siedzibą w Świdniku,  VI  Wydział

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000497479,  NIP  716-281-48-83,

REGON 061646803, zwana dalej „Organizatorem”.

b) Partnerem Akcji jest Agora S.A.  ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział gospodarczy KRS, za nr 59944;

kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, zwana dalej: „Partnerem”.

c) Celem akcji sampling-owej jest promocja produktów określonych w §2. pkt. b,c niniejszego regulaminu.

d) Regulamin  akcji  promocyjnej  udostępniany  jest  za  pośrednictwem  strony  internetowej

www.prezentmarzen.com zwanej dalej „sklepem internetowym”.

e) Akcja  „SAMPLING  PRENUMERATA -  GAZETA WYBORCZA.PL”  obowiązuje  w  sklepie  internetowym

organizatora  pod  adresem  www.prezentmarzen.com  w  terminie  od  01.06.2020r.  godz.  00:00  do

08.06.2020r. godz. 23:59 lub do wyczerpania kodów.

§2. ZASADY AKCJI „PRENUMERATA - GAZETA WYBORCZA.PL”

a) Wszyscy klienci, którzy dokonali transakcji , otrzymają prezent w postaci kodu rabatowego uprawniającego

do  korzystania  z  prenumeraty  gazety  wyborcza.pl  w  wydaniu  elektronicznym przez  dwa  miesiące  za

darmo. Po okresie promocji opłata wynosi 19,90 zł miesięcznie. 

b) Przedmiotem  akcji  sampling-owej  jest  możliwość  otrzymania  od  Partnera  akcji,  kodu  rabatowego

uprawniającego do prenumeraty gazety wyborczej.pl na okres dwóch miesięcy bez opłat. 

c) Produktami uprawniającymi do skorzystania z akcji „PRENUMERATA - GAZETA WYBORCZA.PL”są: 

- Prezenty w formie przeżycia prezentowane na stronie www.prezentmarzen.com

d) Uczestnikiem akcji sampling-owej może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych

(osoba,  która  ukończyła  18  lat  i  nie  jest  ubezwłasnowolniona  częściowo lub  całkowicie  w rozumieniu

kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział

w akcji sampling-owej przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz

zapoznała  się  z  treścią  niniejszego  regulaminu  i  akceptuje  jego  postanowienia.  Dokonanie  transakcji

skutkującej  wzięciem  udziału  w  akcji  sampling-owej,  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego

regulaminu.

e) Warunkiem otrzymania sampla w postaci  kodu rabatowego,  jest  zakup dowolnego produktu w sklepie

prezentmarzen.com, wybór przesyłki fizycznej (kurier dpd, albo paczkomat) lub odbiór osobisty w siedzibie

organizatora albo w formie vouchera elektronicznego PDF oraz zapłata za nie w terminie określonym przez

regulamin sprzedaży, ale nie później niż do 08.06.2020r. 

f) Do wszystkich zamówień kod promocyjny zostanie wysłany mailem podanym przy zamówieniu.

g) Klient może wziąć udział w akcji sampling-owej dowolną ilość razy.

h) Organizator nie dopuszcza wymiany produktów lub zamiany go na ekwiwalent pieniężny.

i) Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.prezentmarzen.com nie stanowią oferty handlowej w

rozumieniu art.66§1 k.c.

j)  Kod rabatowy pozostanie ważny do dnia 12.06.2020 r.



§3. OGRANICZENIA AKCJI „PRENUMERATA - GAZETA WYBORCZA.PL”

a) Ilość produktów dostępnych w akcji sampling-owej jest ograniczona do pierwszych 1200 transakcji.

b) O wcześniejszym zakończeniu akcji  sampling-owej organizator poinformuje za pośrednictwem serwisu

www.prezentmarzen.com , wyłączając jednocześnie akcję PRENUMERATA - GAZETA WYBORCZA.PL na

stronie www.prezentmarzen.com 

c) https://pl-pl.facebook.com/PrezentMarzen/  

d) Do jednego zamówienia dołączany jest jeden kod rabatowy.

e) Akcja  sampling-owa  łączy  się  z  innymi  akcjami  promocyjnymi  i  zniżkami  w  sklepie  internetowym

www.prezentmarzen.com.

§4.  ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKLAMACJI  ZAKUPU  AKCJI  „PRENUMERATA  -  GAZETA

WYBORCZA.PL”

a) Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, jak

również opis podstawy reklamacji.

b) Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora.

c) Klient  zobowiązany  jest  wraz  z  reklamacją  doręczyć  wszelkie  dokumenty  oraz  przytoczyć  wszystkie

okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 

d) Reklamacje  mogą  być  składane  osobiście  w  siedzibie  organizatora,  pisemnie  na  adres  siedziby  lub

mailowo na adres reklamacje@prezentmarzen.com przez cały czas trwania akcji, jednak nie później niż w

Terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma organizator po tej dacie nie będą

rozpatrywane. 

e) Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  O

wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty

rozpatrzenia reklamacji. 

f) Przy rozpatrywaniu reklamacji organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących

przepisach prawa polskiego.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie regulamin dostępny na stronie

www.prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

https://pl-pl.facebook.com/PrezentMarzen/

