
Regulamin promocji “Filmowe gwiazdy o rozwoju osobistym”, edycja 1 

1. Organizatorem promocji jest AUDIOTEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673, 

przy ul. Konstruktorskiej 12,  zarejestrowana 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 

(„Organizator”). 
2. Partnerem promocji odpowiedzialnym za dystrybucję kodów promocyjnych, w tym 

zasadność ich przydzielania uczestnikom w zgodzie z regulaminem promocji jest 

Multikino S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, kapitał zakładowy 88.033.230,90 zł, 
REGON: 013122196, NIP: 521-28-93-057 („Partner”). 

3. Akcja promocyjna polega na udostępnieniu wraz z zakupionym w sieci Multikino 

biletem elektronicznym kodu promocyjnego MULTIKINO, który po wpisaniu do 

odpowiedniego pola na ekranie koszyka na stronie audioteka.com/pl („Serwis”) 
redukuje cenę zakupu audiobooka przez danego użytkownika. 

4. Uprawnione do udziału w promocji są osoby, które zakupiły bilet cyfrowy na jedno 

z wydarzeń specjalnych: AKADEMIA FILMOWA, BALETY, LIGA MISTRZÓW, OPERY 

HD, PORANKI, TEATRY, WYSTAWY NA EKRANIE, PIERWSZA WIZYTA, KINO VR, 

KONCERTY, MARATONY 

5. Cena audiobooka po skorzystaniu z kodu promocyjnego jest obniżona do 0 zł. 
Cena audiobooka po obniżce zostanie przedstawiona użytkownikowi po wpisaniu 

kodu promocyjnego do odpowiedniego pola na ekranie koszyka w Serwisie.  

6. Lista audiobooków objętych promocją jest następująca: 

a. https://audioteka.com/pl/audiobook/wyklad-audio-jak-zbadac-swoje-mozliw

osci 

Audiobook jest dostępny w promocji od dnia 1.12.2017, godz. 00:01, do 

dnia 7.12.2017, godz. 23:59 

b. https://audioteka.com/pl/audiobook/wyklad-audio-jak-poznawac-siebie 

Audiobook jest dostępny w promocji od dnia 8.12.2017, godz. 00:01, do 

dnia 14.12.2017, godz. 23:59 

c. https://audioteka.com/pl/audiobook/wyklad-audio-jak-rozwinac-poczucie-wl

asnej-wartosci 

Audiobook jest dostępny w promocji od dnia 15.12.2017, godz. 00:01, do 

dnia 21.12.2017, godz. 23:59 

d. https://audioteka.com/pl/audiobook/wyklad-audio-jak-odnalezc-wartosci-na

drzedne 

Audiobook jest dostępny w promocji od dnia 22.12.2017, godz. 00:01, do 

dnia 28.01.2017, godz. 23:59 

7. Dokonany w ramach promocji zakup uprawnia do swobodnego słuchania 

zakupionego produktu w jednej z bezpłatnych aplikacji mobilnych Organizatora, 

przeznaczonych dla urządzeń działających na systemach operacyjnych Android 

4.0.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy, Windows Phone 10 i nowszy. Udział w promocji 

wyłącza możliwość pobierania zakupionego w jej ramach produktu ze strony 

internetowej. 
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8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów, przy spełnieniu określonych 

wyżej warunków, promocja zostanie przyznana tylko dla pierwszego z nich, który 

spełnia warunki promocji. 

9. O istniejących ograniczeniach użytkownicy zostaną uprzedzeni przy pomocy 

komunikatu wyświetlonego w koszyku, przed potwierdzeniem zamówienia 

objętego promocją. 

10. Promocja obowiązuje od dnia 1.12.2017, godz. 00:01, do dnia 28.01.2017, godz. 

23:59. Oznacza to, że od momentu zakończenia promocji posiadany przez 

użytkownika kod promocyjny traci ważność i nie będzie możliwe nabycie 

audiobooka po obniżonej cenie na podstawie tego kodu. 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie promocji obowiązują 

postanowienia regulaminu korzystania z Serwisu, dostępnego w Serwisie pod 

adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use.  
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