
ZASADY PROMOCJI  

PAKIET PRENUMERATA Z STORYTEL 

 

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.W ramach Promocji, każdy Uczestnik może nabyć dostęp do cyfrowej prenumeraty Wyborcza.pl 

(Pakiet Premium) z dostępem do Storytel składający się 4 tygodniowej (28dni) autoodnawialnej 

prenumeraty cyfrowej Wyborczej.pl wraz z kodem uprawniającym do dostępu do serwisu 

storytel.com. Opłata za Pakiet Wyborcza.pl z Storytel wynosi 47 zł za każde 4 tygodnie.  

Kod uprawniający do dostępu do serwisu Storytel należy aktywować najpóźniej do dnia: 31.12.2023r. 

do godziny 23:59. Po upływie tego terminu kod traci ważność.  

3. Dostęp do usługi prenumeraty przyznawany jest na okres 4 tygodni (28 dni) od dnia rozpoczęcia 

korzystania z usługi. Prenumerata jest autoodnawialna. Dostęp do usługi Storytel jest możliwy przez 

cały czas trwania prenumeraty (w razie zakończenia korzystania z prenumeraty, dostęp do usługi 

Storytel zostanie dezaktywowany). Korzystanie z usługi Storytel jest możliwe po aktywacji kodu, który 

zostanie przekazany użytkownikowi w mailu powitalnym, niezwłocznie po aktywacji usługi 

prenumeraty cyfrowej Wyborcza.pl. Jeżeli łączny okres trwania prenumeraty przekroczy 12 miesięcy, 

użytkownikowi zostanie przekazany kolejny kod umożliwiający dostęp do Storytel.com przez dalszy 

okres trwania prenumeraty cyfrowej Wyborcza.pl.  

4. Usługę dostępu do serwisu Storytel świadczy Storytel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-472), 

ul. Bertolta Brechta 7, spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 

608730, NIP: 113-290- 62-06, REGON: 362739911, zlokalizowanego pod adresem internetowym 

https://www.storytel.com/pl/pl/ 

5.Aby skorzystać z kodu wymagane jest założenie konta w serwisie storytel.com oraz akceptacja:  

Akceptację regulaminu.  

 

Konto użytkownika w serwisie Storytel może zostać zablokowanie lub dezaktywowane przez Storytel, 

jeśli użytkownicy naruszają regulaminy korzystania z usług Storytel dostępnej na stronie Storytel oraz 

wskazane w niniejszym ustępie 5 powyżej. Agora zostanie poinformowana o powyższej okoliczności 

przez Storytel. W razie zablokowania/dezaktywacji konta przez Storytel, Agora dokona z 

użytkownikiem stosownych rozliczeń, proporcjonalnie do korzystania z serwisu Storytel przez 

Użytkownika, a strony mogą dokonać aktualizacji zamówienia, w związku okolicznością, o której 

mowa powyżej.  

6. Promocja trwa od 30.09.2022 r. do 31.12.2023 r.  

7.Prawo odstąpienia od umowy.  

https://www.storytel.com/pl/pl/documents/terms-and-conditions


7.1. W terminie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia bez podawania przyczyny ani bez ponoszenia 

kosztów, można odstąpić od umowy na zakup Pakietu Prenumerata z Storytel.  

- z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.4.; 7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia wystarczy złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych „Zasad 

Promocji”, ale nie jest to obowiązkowe - wystarczy złożyć oświadczenie, z którego jednoznacznie 

będzie wynikać chęć odstąpienia. Oświadczenie należy skierować na adres e-mail 

pomoc@wyborcza.pl lub pocztą na a adres Organizatora Promocji Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-

732 Warszawa 

- w terminie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia. Odstąpienie jest skuteczne w zakresie całego 

Pakietu Wyborczej z Storytel 

7.3. W terminie 14-stu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Agora zwróci zapłaconą cenę. 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 

Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to 

zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W 

żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem. 

7.4. Jeżeli usługa została udostępniona Użytkownikowi, na jego życzenie, przed upływem okresu na 

odstąpienie, to zwracana cena za Pakiet zostanie pomniejszona - proporcjonalnie do czasu 

korzystania z Pakietu.  

8. W pozostałych sprawach związanych z zakupem Pakietu oraz korzystaniem z Prenumeraty znajdują 

się w „Regulaminie Serwisów grupy Wyborcza.pl” - z wyłączeniem postanowień § 3 pkt IV tego 

Regulaminu - zamiast tych postanowień stosuje się przepisy punktów 7 (7.1.-7.4. niniejszych Zasad 

Promocji).  

ZAŁĄCZNIK nr 1 Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, 

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl Ja/My niniejszym informuję/informujemy o 

moim/naszym odstąpieniu od umowy na Pakiet Wyborcza z Storytel. 

Data zamówienia........................................................................................................... Imię i nazwisko 

............................................................................... Adres 

............................................................................................... E-mail , na który była wykupiona 

usługa.......................................... Podpis (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

...................................................................................................................................... 

Data.............................................................................................................................. 


