
Regulamin Promocji „Abonament z FOX’em” 
 

Dotyczy przyznawania Abonentom INEA S.A. koszulek i kubków z logo FOX International Channels  

w okresie 17-24.06.2015 

 
 

§ 1 
Promocja 

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Abonament z FOX’em” (dalej „Promocja”) na zasadach wynikających  

z niniejszego regulaminu promocji (dalej „Regulamin Promocji”). 

§ 2 
Definicje 

(i) Organizator Promocji oznacza spółkę INEA S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60 – 
211 Poznań, adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000056936, REGON 630239680, NIP 779-10-02-618, kapitał zakładowy – 679.600 zł, w całości 
wpłacony, będącą organizatorem Promocji (dalej określaną również zamiennie jako „INEA” ). 

(ii) Uczestnicy Promocji – osoby biorące udział w Promocji, spełniające warunki zgodnie z art. 4 
Regulaminu Promocji. 

(iii) Fundator upominków - FOX International Channel z siedzibą w Warszawie, ul. Mikotowska 1, 00-640 
Warszawa. 
 

§ 3 
Informacja o Promocji 

Informacja o Promocji zostanie udostępniona przez Organizatora Promocji na stronie www.inea.pl, na 
Facebooku oraz na planszach TV INEA. 

 
§ 4 

Uczestnicy Promocji 
Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie jej trwania, tj. w dniach od 17 
czerwca2015 roku do 24 czerwca2015 roku zakupią - poprzez Infolinię INEA, dzwoniąc na nr 61 223 08 88 – 
w Ofercie Multimedialny Dom dowolny pakiet usług z telewizją w pakiecie Super HD 
 (dalej jako „Usługa”) i powołają się na informację zawartą na www.inea.pl „Abonament z FOX’em”. 
 

§ 5 
Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przewiduje przyznanie każdej z pierwszych 10 osób, o których mowa w §4, pakietu: 1 koszulki i 1 
kubka z logo FOX (dalej łącznie jako „upominek”) w okresie 17-24.06.15 kupując Usługę poprzez infolinię 
pod nr 61 223 08 88 

2. Liczba upominków jest ograniczona do 10 sztuk. O kolejności przyznawania upominków decyduje kolejność 
zakupienia Usługi. 

3. Upominki nie mogą być wymieniane na gotówkę, inne nagrody rzeczowe lub usługi. 
4. Upominki zostaną przesłane drogą pocztową, na adres wskazany na Umowie abonenckiej po zakończeniu 

promocji - najpóźniej do 30 czerwca 2015 roku. 
 

 
§ 6 

Czas trwania Promocji 
1. Promocja rozpoczyna się dnia 17 czerwca2015 roku i kończy w dniu 24 czerwca2015 roku o godzinie 

24:00. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. 
 

§ 7 
Reklamacje i skargi  

http://www.inea.pl/
http://www.inea.pl/


1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Promocji dotyczące jej organizacji powinny być składane w 
formie pisemnej na adres: 

 
INEA S.A 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84  
62-081 Przeźmierowo 

Reklamacje  
         Z dopiskiem „upominek od FOX’a” 
 

2. Reklamacje lub skargi składane w formie pisemnej powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika Promocji, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis podstaw reklamacji lub 
skargi oraz podpis Uczestnika Promocji. 

3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Organizator Promocji rozpatrzy ją w terminie 30 dni od daty jej 
otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora Promocji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiążąca. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

Każdy z biorących udział w Promocji, poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki Regulaminu 
Promocji. 
 
 
Poznań, dnia 17 czerwca 2015 roku 

 

 


