
Regulamin promocji  
„Vitotal” 

 
§ 1 

Definicje 

1) Promocja – akcja marketingowa skierowana do osób fizycznych, będących konsumentami w 
rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, dokonujących zakupu suplementu diety Vitotal tabletki dla 
kobiet i/lub Vitotal tabletki dla mężczyzn, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w 
niniejszym regulaminie. 

2) Organizator - Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 
133/151, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod 
numerem KRS 0000014115, REGON: 472871255, NIP: 731-18-21-205 

3) Serwis Audioteka – serwis należący do AUDIOTEKA S.A , z siedzibą w Warszawie, 02-673, przy 
ul. Konstruktorskiej 12,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391239, REGON 
142929237, NIP 521-36-18-086, 

4) Produkt – suplement diety Vitotal tabletki dla kobiet oraz suplement diety Vitotal tabletki dla 
mężczyzn oznaczone na opakowaniu hasłem promocyjnym: „Audiobook w prezencie” 

5) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu, która zapoznała się z treścią niniejszego 
regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. 

6) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: pages.audioteka.com/pl/vitotal    
7) Audiobook - nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej 

oferowane w Serwisie Audioteka na warunkach Regulaminu Serwisu Audioteka. 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.08.2016 do 
dnia 31.12.2016 lub do wyczerpania zapasów. 

2. Celem Promocji jest reklama produktów Vitotal, których producentem jest Organizator, służąca zwiększeniu 
ich sprzedaży.  

3. Skorzystanie z niniejszej Promocji wiąże się z m.in.z koniecznością: 

a) rejestracji lub posiadania konta w serwisie Partnera (Serwis Audioteka), 
b) zawarcia z Partnerem umowy o świadczenie usług oraz właściwych umów licencyjnych 

zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka 

4. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Promocji. Uczestnik przystępując 
do Promocji potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią 
Regulaminu. 

5. Organizator zwraca uwagę, że w celu skorzystania z promocji może zachodzić konieczność 
nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do transmisji danych, za które 
może zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych. 

 
§ 3 

Zasady korzystania z Promocji 

1. W okresie trwania promocji każdy Uczestnik, który dokona zakupu dokona zakupu opakowania 
Produktu oznaczonego znakiem graficznym „audiobook w prezencie” na froncie opakowania 



otrzyma kod promocyjny w postaci indywidualnego numeru alfanumerycznego, za pomocą którego 
będzie możliwość pobrania nagrody w postaci jednego z 6 dostępnych audiobooków na stronie 
internetowej: pages.audioteka.com/pl/vitotal   

2. Pobranie audiobooka nie jest obowiązkowe. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych 

jest całkowicie dobrowolne.  

3. Celem uzyskania nagrody Uczestnik powinien: 
a) dokonać zakupu Produktu 
b) Wejść na stronę: pages.audioteka.com/pl/vitotal  
c) Zalogować się lub zarejestrować się w Audiotece 

d) Kliknąć  „Odbieram bezpłatnie!” przy 1 audiobooku z listy, który chce otrzymać  

e) Kliknąć  „Mam kod promocyjny” i wpisać kod wskazany na opakowaniu Produktu, wówczas 

cena wyzeruje się  

f)  Pobrać bezpłatną aplikację Audioteki i słuchać audiobooka na telefonie, tablecie  

4. Aby dokonać rejestracji konta należy wejść na stronę Serwisu Audioteka pod adresem 
http://audioteka.com/pl/  i dokonać rejestracji konta w Serwisie Audioteka poprzez podanie: a)      
adresu e-mail oraz proponowanego przez rejestrującego się hasła b)      zaakceptować Regulamin 
Serwisu Audioteka oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Audioteka S.A. danych osobowych 
Uczestnika Promocji. 

5. Każdy kod promocyjny można aktywować w Serwisie Audioteka do dnia 31 grudnia 2016 r. lub do 
wyczerpania zapasów i zakończenia promocji. Uczestnicy zostaną zawiadomieni o zakończeniu 
Promocji co najmniej tydzień wcześniej. Po zakończeniu Promocji, kod promocyjny nie będzie 
uprawniał Uczestnika do skorzystania z Promocji. 

6. Kod promocyjny umożliwia Uczestnikowi Promocji bezpłatne pobranie wybranego 1 (jednego) 
Audiobooka oferowanego w Serwisie Audioteka w zakładce: pages.audioteka.com/pl/vitotal   

7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub 
na inne nagrody. 

 

§ 4 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane w okresie trwania Promocji oraz nie później niż 30 dni 
od zakończenia promocji, pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja Vitotal – 
reklamacja”, lub pocztą elektroniczną na adres: hello@audioteka.com. Organizator może zwrócić 
się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz 
poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej 
formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi, w razie braku akceptacji wyniku 
reklamacji,  przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed 
miejscowo właściwym sądem powszechnym. 

 
§ 5 

Dane osobowe 
1. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Promocji oraz dokonanie rejestracji w Serwisie Audioteka 

zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Serwis Audioteka jako administratora danych osobowych, zgodnie z warunkami 

określonymi w Regulaminie Serwisu Audioteka. 

mailto:hello@audioteka.com


2. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez określonego powyżej 

administratora danych osobowych oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez 

usunięcie z bazy danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Przekazanie przez 

Uczestnika swoich danych osobowych i wyrażanie zgody na ich przetwarzanie przez Serwis 

Audioteka jako każdorazowego administratora danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu 

Serwisu Audioteka ma charakter  dobrowolny,  jednakże  jest  niezbędne  do wzięcia udziału w 

niniejszej Promocji. 

3. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub 

ich usunięcia skierowane do Serwisu Audioteka jako administratora danych osobowych stanowi 

podstawę usunięcia konta z Serwisu Audioteka co może się wiązać z utratą dostępu do 

audiobooków dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie Audioteka. 

4. Przetwarzanie danych przez danego administratora danych osobowych odbywa się na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997r z późn. zmianami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r poz. 1182). 

 

 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 
do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w 
Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w 
sposób naruszający jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  
a) nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych niniejszą Promocją spowodowane 

podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych. 
b)  nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do pobrania i 

odtwarzania Audiobooka. 

3. Regulaminu jest  dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.vitotal.pl.  

4. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej 
zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. 

7. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540). 

8. Jako że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760,00 zł, podlega ona zwolnieniu z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (sprzedaż premiowa), o ile nagroda nie jest otrzymana przez Uczestnika w 
związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i w rezultacie nie stanowi 
przychodu z tej działalności. 


