
Regulamin promocji: „Onet Premium z Pocztą Onet” 

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji: „Onet Premium z Pocztą Onet” (dalej: 

„Promocja”) organizowanej przez: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 

– 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 

106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300, dalej: „Organizator” lub „RASP”  

2. Udział w Promocji uzależniony jest od zaakceptowania wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu.  

3. Promocja rozpoczyna się w dniu: 01.07.2022 i trwa do: 30.09.2022 roku lub do wyczerpania puli 

zestawów promocyjnych, o których mowa w pkt. 6 poniżej („Okres Promocji”).   

4. Promocja jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem dostępu do płatnych treści pakietu 

Onet Premium zgodnie z zasadami prezentowanymi na stronie https://premium.onet.pl/ i w 

regulaminie publikowanym pod adresem https://premium.onet.pl/regulamin.  

5. Warunkiem udziału w Promocji jest zawarcie umowy dotyczącej nabycia dostępu do płatnych treści 

Onet Premium na czas określony 12 miesięcy.   

6. W ramach Promocji Organizator każdej z osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, udostępni: 

6.1 nieodpłatny dostęp do pełnego katalogu podcastów i treści audio dostępnych w ramach usługi 

Onet Premium; oraz 

6.2 nieodpłatny kod umożliwiający korzystanie z usług Onet Poczta Plus, 12 miesięcy od daty 

aktywacji kodu, na następujących warunkach:  

a. korzystanie z usługi Onet Poczta Plus wymaga akceptacji regulaminu publikowanego pod 

adresem: https://pomoc.poczta.onet.pl/regulamin-onet-poczta/  

b. Kod może być wykorzystany tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

c. Kod należy zrealizować na stronie:  https://platnosci.poczta.onet.pl/platnosc_kodem/  w 

terminie do 31.12.2022 r.  

d. kod umożliwiający dostęp do usługi Onet Poczta Plus  

e. Promocja nie łączy się z innymi promocjami;  

  

7. Liczba kodów jest ograniczona. Po wyczerpaniu dostępnej ilości kodów, nie będzie możliwości 

skorzystania z promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed zakupem danej 

subskrypcji.  

8. W przypadku skorzystania z niniejszej promocji, kod, o którym mowa w powyższych punktach 

niniejszego regulaminu zostanie dostarczony na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji, 

niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 24 h od daty zakupu.   

9. Każda osoba fizyczna może skorzystać z Promocji tylko raz.  

10. Świadczenia promocyjne nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.   

11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji jej uczestnicy mogą zgłaszać na 

piśmie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: pomoc@onet.pl Reklamacja powinna 

zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez wskazanego powyżej 

Organizatora.  

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo 

do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn 

powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące 

przepisy.  

https://premium.onet.pl/regulamin

