Szczegóły Promocji „20% rabatu przy płatności BLIKIEM” obowiązuje od 05.03.2019 do
08.05.2019.
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest Agora, z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, prowadząca serwis internetowy wyborcza.pl
zwany dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Promocji może być tylko taki Użytkownik, który posiada aplikację mobilną
obsługującą płatności BLIK, której wydawcą jest Alior Bank S.A. (w tym aplikacji mobilnej
pod marką T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska
S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. (w tym aplikacji mobilnej
oferowanej pod marką „Orange Finanse”), PKO Bank Polski S.A., BGŻ BNP Paribas S.A.,
Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. lub Credit Agricole S.A i dokona przy
pomocy tej aplikacji płatności w serwisie www.wyborcza.pl („Płatność BLIK”).
§ 2. ZASADY PROMOCJI
I
ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTEM SERWISU
1. W ramach Promocji Organizator będzie udzielać każdemu Uczestnikowi Promocji
dokonującego zakupu Pakietu Wyborczej za pośrednictwem Serwisu Wyborcza.pl z
wykorzystaniem Płatności BLIK, rabatu w wysokości 20% wartości kwoty zakupu.
2. Rabat zostanie naliczony automatycznie i wyłącznie po wyborze BLIKA jako formy
płatności przy kroku 2 „Płatność” i następnie dokonaniu płatności tą metodą.
3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo otrzymując
zniżkę, w czasie trwania Promocji określonym w § 3. Pkt 1.
4. Promocja obowiązuje tylko w przypadku wyboru płatności jednorazowej.
5. Rabat łączy się z innymi promocjami Serwisu. Rabat Blik 20% liczony jest od aktualnej
ceny Prenumeraty widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia,
pomniejszonej o ewentualne promocje.
6. W przypadku nieudanej płatności BLIK zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
Skorzystanie z rabatu jest możliwe po ponownym złożeniu zamówienia oraz wyboru
płatności BLIK.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od dnia 05.03.2019 do 08.05.2019 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania promocji.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.wyborcza.pl oraz
www.blikmobile.pl.
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy, reklamacji w serwisie
internetowym wyborcza.pl oraz informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
określa Regulamin serwisu wyborcza.pl dostępny pod adresem www.wyborcza.pl.
3. Administratorem

danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą

przetwarzanie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie serwisu wyborcza.pl

