
ZASADY PROMOCJI  

„Prenumerata z e-bookiem” 

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 użytkownicy, którzy w chwili złożenia zamówienia nie mają 

aktywnej prenumeraty Wyborcza.pl. 

3. Użytkownicy, o których mowa w ust. 2, którzy skorzystają z promocji i zakupią 

prenumeratę Wyborcza.pl w pakiecie Premium, w promocji z e-bookiem, otrzymają kod do 

bezpłatnego pobrania jednego e-booka do wyboru z listy 15 ze strony Publio.pl oraz jeden 

kod uprawniający do jednego e-booka ze strony Publio.pl z serii „Reporterzy »Wyborczej« 

polecają”. Z każdego z kodów można skorzystać do 12.06.2022 r. 

4. Dodatkowo Użytkownicy, o których mowa w ust 3, jeden raz, maksymalnie za 9 kolejnych 

okresów za każdy kolejny 4-tygodniowy okres korzystania z prenumeraty, będą otrzymywać 

kod do bezpłatnego pobrania e-booka ze strony Publio.pl - 1 tomu z serii „Reporterzy 

»Wyborczej« polecają”. Warunkiem otrzymania kodu za dany okres jest opłacenie 

prenumeraty za ten okres w ramach zamówienia złożonego w związku z udziałem w 

promocji „Prenumerata z e-bookiem”. Kody będą przesyłane na adres e-mail podany przy 

zakupie prenumeraty. Z kodu można skorzystać do końca miesiąca następującego po tym, w 

którym użytkownik otrzyma e-mail, w którym przesłany będzie kod.  

5. Promocja trwa od 12.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia okresu promocji.  

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

tylko raz.  

6. Pozostałe zasady korzystania z Prenumeraty znajdziesz 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, w tym w celu ustalenia prawa do skorzystania z promocji oraz w Polityce 

prywatności Publio.pl 
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