
REGULAMIN PROMOCJI AUDIOTEKA KLUB PŁATNOŚĆ BLIKIEM 

 

1. Regulamin określa warunki akcji promocyjnej płatności BLIK za usługę AUDIOTEKA 
KLUB (dalej „Regulamin”). 

2. Organizatorem Promocji jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. 
Konstruktorska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391239, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 2.117.208,00 zł, NIP: 5213618086, REGON: 142929237, (dalej 
„AUDIOTEKA” lub „Organizator”). 

3. Partnerem Promocji jest Polski Standard Płatności Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-718), przy ul. 
Czerniakowskiej 87A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000493783, NIP: 5213664494, o kapitale zakładowym w wysokości 
151 263 000 zł, zwany dalej „Partnerem”. 

4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 

a) System Płatności Mobilnych BLIK - Schemat BLIK oraz System BLIK działające w 
funkcjonalnym powiązaniu zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Bank Polski 
regulaminem. 

b) Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Subskrybenta 
usługa Audioteka Klub, w wariancie na czas określony jednego roku z płatnością 
jednorazową z góry, polegająca na sprzedaży rocznego dostępu do Audioteka Klub, 
gdzie płatność za Usługę nastąpiła za pomocą Systemu Płatności Mobilnych BLIK; 

c) Użytkownik lub Subskrybent – osoba fizyczna, korzystająca z Usługi, która 
zrealizowała płatność za Usługę w Systemie Płatności Mobilnych BLIK; 

d) Regulamin Usługi Audioteka Klub – regulamin świadczenia Usługi Audioteka Klub 
opublikowany pod adresem www.audioteka.com. 

e) Regulamin Promocji lub Regulamin – niniejszy regulamin akcji promocyjnej 
prowadzonej we współdziałaniu z Partnerem, związanej z preferencyjnymi cenami 
zakupu Usługi w przypadku, gdy Użytkownik dokonuje płatności za Usługę za pomocą 
metody Płatności BLIK w okresie wskazanym w Regulaminie.  

5. Promocja dotyczy usługi Audioteka Klub w wariancie na czas określony jednego roku z 
płatnością jednorazową z góry świadczonej przez Organizatora i polega na otrzymaniu 
preferencyjnej ceny (zniżki) przy zakupie Usługi w związku z dokonaniem przez 
Użytkownika zapłaty za Usługę (dokonaniem płatności) za pomocą metody płatności 
BLIK w okresie wskazanym w Regulaminie (dalej „Promocja”).  

6. Dokonując płatności za Usługę BLIKIEM w okresie obowiązywania Promocji cena 
zakupu Usługi w wariancie dostępu rocznego - cena po zniżce – wynosi 224,10 zł (słownie: 
dwieście dwadzieścia cztery złotedziesięć groszy), cena wyjściowa (przed zniżką) -wynosi 
298,80 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy). 

7. Promocja obowiązuje w terminie od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r. albo do wyczerpania 
maksymalnej liczby ustalonych zniżek, tj. 2000 zniżek. Jedynie 2000 pierwszych zamówień 
spełniających warunki Promocji ma prawo skorzystać ze zniżki. 

8. Dokumentami regulującymi umowę zawieraną z Organizatorem, której przedmiotem jest 

świadczenie Usługi na warunkach promocyjnych są: 

a) umowa na czas określony zawarta z Subskrybentem – potwierdzenie jej zawarcia 

obejmujące m.in. informację o zgodzie Subskrybenta na dostarczanie treści cyfrowych 

w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy wysłana jest na 



adres poczty elektronicznej Subskrybenta jako podsumowanie transakcji (dalej 

„Umowa”), 

b) Regulamin Promocji, 

c) Regulamin Usługi Audioteka Klub. 

9. Płatność za Usługę dokonywana jest przez Subskrybenta z góry w formie jednorazowej 

opłaty w wysokości określonej w Regulaminie za pomocą metody płatności BLIK. 

10. Umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, zawierana jest na czas określony 

jednego roku (365 dni). Okres ten stanowi jeden okres rozliczeniowy. Z dniem upływu 

ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Usługa zostanie automatycznie wyłączona.  

11. Z uwagi na to, że Usługa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na 

nośniku materialnym, w przypadku wyrażenia przez Subskrybenta zgody na rozpoczęcie 

natychmiastowego świadczenia Usługi (przed upływem 14 dniowego terminu na 

odstąpienie od umowy) Subskrybent traci prawo odstąpienia od Umowy, o czym jest 

uprzednio informowany zgodnie z przepisami prawa. Do Umów zawieranych na podstawie 

niniejszego Regulaminu nie stosuje się okresu próbnego, o którym mowa w § 3 Regulaminu 

Audioteka Klub.  

12. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Audioteka 

Klub przez jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń. Za rażące 

naruszenie postanowień Regulaminu przez Subskrybenta przyjmuje się: korzystanie z 

Usługi, Materiałów lub Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu 

Audioteka Klub. 

13. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres: hello@audioteka.com. W celu 

ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać opis i powód reklamacji oraz adres 

e-mail Uczestnika użyty do rejestracji w Audiotece. Reklamacje rozpatrywane będą przez 

Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Audioteka Klub oraz przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery, a niezdefiniowane w nim, 

mają znaczenie nadane im w Regulaminie Audioteka Klub. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Regulaminem Audioteka Klub 

pierwszeństwo mają warunki niniejszego Regulaminu.  

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i obowiązuje przez czas trwania 

Promocji. 
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