Regulamin Promocji
„ROZWIJAJ SIĘ WSZECHSTRONNIE Z MULTISPORT BOOKS!”
§1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Promocja – akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora na zasadach wskazanych w niniejszym
Regulaminie w Strefie Multisport znajdującej się pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/
w terminie 01 marca 2019 roku od godz. 08:00 do dnia do 31 maja 2019 roku, do godziny 23:59 pod
nazwą: „ROZWIJAJ SIĘ WSZECHSTRONNIE Z MULTISPORT BOOKS!.”, skierowana do osób fizycznych na
warunkach objętych Regulaminem,
2. Organizator – Benefit Systems Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Europejski 2,
00-844 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000370919, nr NIP 836-16-76-510, REGON 750721670,
3. Partner – AUDIOTEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673, przy ul. Konstruktorskiej 12, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000305704, REGON 141438454, NIP: 521-36-18-086,
4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Partnera, powiązana z Systemem LECTON, za
pośrednictwem, której świadczy on usługi w ramach Systemu LECTON na zasadach przewidzianych
postanowieniami niniejszego Regulaminu, dostępna pod adresem www.lectonapp.com,
5. System LECTON – oprogramowanie LECTON, stworzone przez Partnera, na które składa się Serwis
internetowy oraz Aplikacja mobilna LECTON, których używają użytkownicy w celu korzystania z płatnych
lub bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Partnera,
6. Regulamin Systemu LECTON – regulamin korzystania z Systemu LECTON dostępny pod adresem
https://lectonapp.com/,
7. Aktywna Karta – aktywna karta sportowa wydana przez Organizatora w ramach Programu MultiSport
uprawniająca Uczestnika Promocji do skorzystania z Promocji. Aktywnymi Kartami, które upoważniają
Uczestnika promocji do skorzystania z promocji są następujące karty typu pracownik lub wydane dla
osoby towarzyszącej zgłoszonej przez pracownika do Programu MultiSport (w tym karty typu
Dziecko/Kids oraz Senior): MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive,
8. Uczestnik Promocji (zwany zamiennie Uczestnikiem) – osoba fizyczna posiadająca Aktywną Kartę
i aktywne konto w Strefie MultiSport,
9. Utwory – utwory (w tym w szczególności nagrania i inna zawartość multimedialna) udostępniane przez
Partnera Uczestnikom Promocji w ramach Systemu LECTON na warunkach Regulaminu dostępnego pod
adresem internetowym https://lectonapp.com/,
10. Kod Promocyjny - kod elektroniczny z indywidualnym ciągiem znaków, który po wprowadzeniu do
Systemu LECTON w pole „Kod promocyjny” w zakładce „Twój profil” umożliwi Uczestnikowi Promocji 90dniowy bezpłatny dostęp do usługi subskrypcji w Systemie LECTON (oferowanej odpłatnie innym
użytkownikom), zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu,
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11. Aplikacja – aplikacja mobilna LECTON związana z Systemem LECTON, za pośrednictwem której Partner
świadczy usługi opisane w niniejszym Regulaminie na urządzeniach mobilnych, w tym w szczególności na
smartfonach i tabletach, dostępna do zainstalowania za pośrednictwem Google Play oraz Apple iTunes
przy pomocy linków opublikowanych pod adresem internetowym http://lectonapp.com/pl/, działająca
na urządzeniach z systemem Android 5.0+ oraz iOS 10.0+.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01 marca 2019 roku do
dnia 31 maja 2019 roku z zastrzeżeniem, że każda z Aktywnych Kart z danymi takimi jak imię, nazwisko i
numer karty - potrzebnych do uzyskania łącznie maksymalnie 1 Kodu promocyjnego uprawnia do
otrzymania bezpłatnego 90-dniowego dostępu do płatnej usługi subskrypcji w Systemie LECTON. W
okresie od 01 marca 2019 do dnia 31 maja 2019 roku, przy pomocy Aktywnej Karty MultiSport – po
zalogowaniu się na konto w https://www.kartamultisport.pl/ można otrzymać maksymalnie 1
indywidualny Kod promocyjny uprawniający do bezpłatnego 90-dniowego dostępu do płatnej usługi
subskrypcji w Systemie LECTON.
2. Skorzystanie z niniejszej Promocji i za pomocą Kodu promocyjnego wiąże się z m.in. koniecznością:
a) rejestracji lub posiadania konta w serwisie Partnera (System LECTON),
b) posiadania konta i Aktywnej Karty w serwisie https://www.kartamultisport.pl/,
c) zawarcia z Partnerem umowy o świadczenie usług oraz właściwych umów licencyjnych zgodnie
z Regulaminem Systemu LECTON), wpisania Kodu Promocyjnego w przeznaczonym do tego miejscu
odpowiednio w Systemie LECTON,
d) wyrażenia zgody na treść niniejszego Regulaminu,
e) pobrania i zainstalowania bezpłatnej aplikacji Lecton na smartfon lub tablet (Systemy: Android 5.0
i nowszy oraz iOS 10.0 i nowszy).
3. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Promocji. Uczestnik przystępując do Promocji
potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W celu odebrania jednego Kodu Promocyjnego uprawniającego do 90-dniowego bezpłatnego dostępu
do płatnej usługi subskrypcji w Systemie LECTON należy:
a) zalogować się na stronie www.kartamultisport.pl, a następnie przejść do podstrony
www.kartamultispot.pl/usluga/multisport-books i na bannerze kliknąć „Generuj kod” oraz
zaakceptować Regulamin Promocji,
b) przejść na stronę https://promo.lectonapp.com
c) zalogować się na uprzednio posiadane konto w Systemie LECTON lub dokonać rejestracji nowego
konta w Systemie LECTON, poprzez podanie adresu e-mail oraz wybranego hasła. Rejestracja
nowego konta będzie wymagała akceptacji Regulaminu Systemu LECTON, dostępnego w ramach
formularza rejestracji;
d) po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w Systemie LECTON wybrać pole przeznaczone na
posiadany Kod Promocyjny i zatwierdzić przyciskiem „Dalej”;
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e) zaakceptować przedstawioną ofertę płatnej usługi subskrypcji w Systemie LECTON, udostępnianej
bezpłatnie na podstawie wprowadzonego Kodu Promocyjnego, poprzez naciśnięcie przycisku
„Aktywuj”;
f) pobrać i zainstalować Aplikację Lecton działającą na urządzeniach z systemem Android 5.0 i nowszym
oraz iOS 10.0 i nowszym (adres internetowy umożliwiający zainstalowanie aplikacji Lecton dostępny
jest pod adresem internetowym http://www.lectonapp.com/pl/);
g) po zainstalowaniu Aplikacji Lecton zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz
hasło), które zostały w trakcie aktywacji płatnej subskrypcji w Systemie LECTON przy pomocy
posiadanego Kodu Promocyjnego.
Odsłuchiwanie Utworów dostępnych w Systemie LECTON możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem
Aplikacji Lecton.
Treści zawartych w Aplikacji Lecton nie można pobrać jako odrębnego pliku.
Jeden Kod promocyjny umożliwia Uczestnikowi Promocji aktywację bezpłatnego dostępu na 90 dni do
płatnej subskrypcji Systemu LECTON.
Wygenerowany Kod Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę lub rzecz innego rodzaju.
Uzyskany w Promocji Kod Promocyjny można wykorzystać do 31.05.2019 r. Po upływie tego terminu Kod
Promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do aktywacji bezpłatnego dostępu na 90 dni
do płatnej subskrypcji Systemu LECTON.
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Systemu
LECTON. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu
Systemu LECTON.

§4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji przez Partnera w zakresie wszelkich
czynności Uczestnika Promocji dokonywanych w ramach Systemu LECTON można zgłaszać mailowo na
adres bok@benefitsystems.pl przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni od daty jej
zakończenia.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail
przeznaczony do kontaktu w sprawie zgłoszenia, numer karty MultiSport Plus lub karty MultiSport Classic
lub karty MultiActive użytej do wygenerowania Kodu Promocyjnego, Kod Promocyjny użyty do
aktywowania bezpłatnego dostępu na 30 dni do płatnej subskrypcji Systemu LECTON, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni liczonych od daty ich
otrzymania.
4. Reklamacje dotyczące obsługi Systemu Lecton przez Partnera w zakresie wszelkich czynności Uczestnika
Promocji rozpatrywane będą przez Partnera na warunkach i w sposób wskazany w Regulaminie Systemu
LECTON.
5. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany przez niego w reklamacji.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo
właściwym sądem powszechnym.
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7. Uczestnik Promocji może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
internetowych, Uczestnik Promocji może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§5
DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Promocji, poprzez zgłoszenie udziału w Promocji oraz dokonanie rejestracji w Systemie LECTON
zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Partnera jako administratora danych osobowych, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie
Systemu LECTON.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych
w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik Promocji zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji
w sposób naruszający jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega, iż w celu skorzystania z Promocji i Systemu LECTON może zachodzić konieczność
nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do transmisji danych, za które może
zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem właściwego operatora.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Promocji z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez
Uczestnika Promocji postanowień Regulaminu, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji
w mechanizm Promocji.
4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Promocji z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez
Uczestnika Promocji postanowień Regulaminu Systemu LECTON, w tym w sytuacji podjęcia przez
Uczestnika Promocji ingerencji w mechanizm Promocji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu Promocji, o ile nie spowoduje to pogorszenia
warunków uczestnictwa w Promocji i z zachowaniem praw nabytych Uczestników Promocji. Zmiany
Regulaminu będą dostępne pod adresem: www.kartamultisport.pl/mój-profil. W przypadku
nieakceptowania zmian Regulaminu, Uczestnik Promocji ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji.
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych niniejszą Promocją spowodowane podaniem
przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych.
b) nieposiadanie przez Uczestnika Promocji odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania
działania Systemu LECTON.
7. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Promocji w czasie trwania Promocji oraz
30 dni po jej zakończeniu na stronie internetowej www.kartamultisport.pl/regulaminy w sposób
umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
8. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach reklamowych
i informacyjnych towarzyszących Promocji. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają jedynie
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charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
9. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy
cywilnego jak i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz.
1204 ze zm.).
11. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).
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