
ZASADY PROMOCJI  

„Prenumerata Wyborcza.pl Pakiet Premium – Dolicz do rachunku T-mobile” 

1. Organizatorem Promocji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, 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.  

2. Z promocji mogą skorzystać abonenci sieci T-mobile, rozliczający się z Operatorem 

telekomunikacyjnym w systemie postpaid (abonament płatny w całości z dołu), którzy w 

chwili złożenia zamówienia nie są, a wcześniej nie byli prenumeratorami serwisu 

Wyborcza.pl, którzy zamówią Pakiet Premium Wyborczej.pl w Prenumeracie 4-tygodniowej 

(28dni) autoodnawialnej. 

3. Użytkownicy, o których mowa w ust. 2, którzy skorzystają z promocji otrzymają Pakiet 

Premium na pierwsze 8 tygodni (56 dni) za 4,90 zł, zaś opłata za każde kolejne 4-tygodnie (28 

dni) za Pakiet zakupiony w Promocji wyniesie 29,90 zł za 4 tygodnie (28 dni). Opłata za Pakiet 

będzie dodawana do rachunku telekomunikacyjnego.  

4. Promocja trwa od 15.03.2022r. do 31.12.2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia okresu promocji.  

5. Z promocji, o której mowa w niniejszych zasadach każdy Użytkownik może skorzystać tylko 

raz. Organizator promocji zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników, w postaci numeru telefonu, w celu ustalenia prawa do skorzystania z 

promocji. 

6.  W pozostałych sprawach związanych z zakupem Pakietu oraz korzystaniem z Prenumeraty, w 

tym zasady rezygnacji z prenumeraty znajdują się w „Regulaminie Serwisów grupy 

Wyborcza.pl”. 

7. Dane osobowe użytkowników, którzy skorzystają z promocji będą przetwarzane w celach i w 

zakresie określonych w „Regulaminie Serwisów grupy Wyborcza.pl” oraz w Polityce 

Prywatności, a także w celu ustalenia czy dany Użytkownik spełnia warunki promocji 

określone w niniejszych zasadach, w tym w punkcie 5 niniejszych „Zasad promocji”. Dane 

osobowe w postaci numeru telefonu, w celu ustalenia czy Użytkownik spełnia warunki 

promocji określone w punkcie 5 niniejszych zasad będą przetwarzane do czasu zakończenia 

promocji. 


