
Regulamin Promocji  
Przyznawania Abonentom INEA S.A. voucher’a na bilet na mecz LECH Poznań – Pogoń Szczecin  31.05.2015r. 

„Voucher na mecz” 
 
 

§ 1 
Promocja 

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Voucher na mecz” (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 fundatorem Promocji (dalej określaną również zamiennie jako „INEA” ). 

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

(iii) Klub  –  KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań. 
 

§ 3 
Informacja o Promocji 

Informacja o Promocji zostanie udostępniona przez Organizatora Promocji na stronie www.inea.pl oraz na 
Facebooku.  

 
§ 4 

Uczestnicy Promocji 
Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie jej trwania, tj. w dniach od 
25.05.2015 roku do 28.05.2015 roku zakupią - poprzez Infolinię INEA, dzwoniąc na nr 61 225 99 99 lub  
w Biurach Obsługi Abonenta INEA w Poznaniu na ul. Polnej, ul. Przemysłowej, na os. Oświecenia, w M1, King 
Crossie lub Galerii Pestka - co najmniej jedną nową usługę główną, czyli Telewizja cyfrowa, Internet 
stacjonarny, Telefonia stacjonarna lub Telefonia komórkowa, (dalej jako „Usługa”) i powołają się na informację 
zawartą na www.inea.pl.  

§ 5 
Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przewiduje przyznanie osobie, o której mowa w §4, voucher’a rabatowego (dalej jako 
„Voucher”) uprawniającego do otrzymania biletu na mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin, odbywającego 
się w Poznaniu, na INEA Stadionie w terminie 31.05.2015 roku (dalej jako „Bilet”).  

2. Uczestnik Promocji otrzyma nr Voucher’a: 
a) kupując Usługę poprzez infolinię - mailem, na zweryfikowany podczas zamawiania Usługi adres 

mailowy, 
b) kupując Usługę w Biurze Obsługi Abonenta INEA – od Konsultanta w Biurze. 

3. Otrzymanie Voucher’a uprawnia Uczestnika Promocji do wymiany go na Bilet zarówno w punktach 
sprzedaży biletów, jak i na stronie internetowej pod adresem www.bilety.lechpoznan.pl. 

4. Uczestnik Promocji może wymienić jeden Voucher na jeden Bilet. Każdy Voucher jest unikalny i może 
zostać zrealizowany tylko jeden raz. Każdy Voucher zawiera unikalny kod indywidualizujący.  

5. Liczba Voucherów jest ograniczona. O kolejności przyznawania Voucherów decyduje kolejność zakupienia 
Usługi. 

6. Vouchery nie łączą się z innymi rabatami na bilety. Vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę. 
7. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, wobec której sąd prawomocnie orzekł środek karny w postaci 

zakazu wstępu na imprezę masową uregulowany w art. 41b Kodeksu karnego z 6.06.1997 r. (Dz. U. z 1997 
r., nr 88, poz. 553 wraz z późniejszymi zmianami) oraz osoba objęta zakazem klubowym, o którym mowa w 
art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20.03.2009 r. (t.j. Dz. U. 2013.611, dalej jako 
„Ustawa”)  lub zakazem, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy. 

 



 
§ 6 

Czas trwania Promocji 
1. Promocja rozpoczyna się dnia 25.05.2015 roku i kończy w dniu 28.05.2015 roku o godzinie 24:00. 

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. 
 

§ 7 
Reklamacje i skargi  

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 „Voucher na mecz” 
 

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. 
5. Za organizację meczu, w tym jego przeniesienie w czasie lub w inne miejsce, odwołanie oraz za 

prawidłowe działalnie strony internetowej, o której mowa w § 5 ust. 3, odpowiada Klub. Organizator 
Promocji nie odpowiada za zdarzenia określone w zdaniu poprzedzającym.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
Każdy z biorących udział w Promocji, poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki Regulaminu 
Promocji. 
 
 
Poznań, dnia 22 maja 2015 roku 

 


