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Regulamin promocji „Rozpocznij przygodę z Trylogią Husycką z 
Microsoft Lumia” 

Obowiązuje od 14 marca 2016 do 30 czerwca 2016 .  
Promocja „Wejdź w świat Sapkowskiego” – audiobooki z Microsoft Lumia, dostępna dla użytkowników 
Smartfonów Microsoft Lumia, którzy w okresie od 14 marca 2016 do 30 czerwca 2016 roku zakupią jeden 
z modeli Microsoft Lumia objętych promocją: 
Lumia 550 
Lumia 650 
Lumia 650DS 
Lumia 950 
Lumia 950 DS 
Lumia 950XL 
Lumia 950 XL DS 
W sprzedaży bezpośredniej, poza sprzedażą realizowaną przez operatorów telekomunikacyjnych. 
  
Warunki Promocji  
1. Organizatorem Promocji jest Audioteka Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305704, NIP 521-348-91-57, 
(„Organizator”).  

2. Partnerem Promocji jest Microsoft Poland Sp. z o,o., z siedzibą w Warszawie, Al.Jerozolimskie 195A, 
02-222; (dalej „Microsoft”).  
3. Promocja ma na celu promowanie linii smartfonów Microsoft Lumia oraz audiobooków udostępnianych 
przez Organizatora.  
 
Zasady korzystania. 
1. Aby skorzystać z Promocji użytkownik powinien zakupić w sprzedaży bezpośredniej (sklepy internetowe, 
sklepy z elektroniką) z wyłączeniem sprzedaży realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych jeden 
z modeli Microsoft Lumia:  
Lumia 550, Lumia 650, Lumia 650DS, Lumia 950, Lumia 950 DS., Lumia 950XL, Lumia 950XL DS. 
2. Po transakcji zakupu użytkownik w czasie obowiązywania promocji może bezpłatnie pobrać na swój 
telefon, poprzez aplikację Audioteka – dowolny tom trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Użytkownik 
telefonu objętego promocją może dokonać bezpłatnego pobrania audiobooka korzystając ze specjalnego, 
karnetu – który widoczny jest w momencie płatności za audiobook. Karnet ten jest bezpłatny. 

3. Audioteka uruchomi na swojej domenie dedykowaną stronę www dla promocji. Na stronie tej pojawi 
się regulamin akcji.  

4. W ramach promocji użytkownik smartfonu Microsoft Lumia zakupionego w czasie promocji w sprzedaży 
bezpośredniej otrzyma bezpłatnie na swoją wirtualną półkę w aplikacji Audioteka bezpłatny rozdział 
Nerrenturm, oraz będzie mógł dokonać transakcji bezpłatnego pobrania dowolnego audiobooka Trylogii 
Husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. 
5. Warunki korzystania, w tym opłaty za pobranie aplikacji mobilnej Audioteka, oraz za pobranie 
audiobooków nie są regulowane niniejszym Regulaminem. 

6. Reklamacje odnoszące się do funkcjonowania Promocji oraz aplikacji powinny być kierowane przez 
Abonentów na adres hello@audioteka.pl.  

7. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.  

8. Podmiotem udostępniającym audiobooki jest Organizator. Organizator jest podmiotem dystrybuującym 
audiobooki do uczestników Promocji, a także podmiotem odpowiedzialnym za wydanie audiobooków 



zgodnie z niniejszym Regulaminem i za rozpatrywanie reklamacji związanych z Promocją, które są 
zgłaszane zgodnie z par. 6 niniejszego regulaminu.  

9. Microsoft nie udostępnia, ani nie rozpowszechnia w inny sposób audiobooków będących przedmiotem 
niniejszego Regulaminu ani nie jest podmiotem przyrzekającym ani wydającym audiobooki na podstawie 
Regulaminu.  

10. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.  

11. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2016 r. do dnia 30.06.2016.  

12. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://audioteka.pl/microsoftlumia 


