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Zasady skorzystania z kodu do eTutora 

1. Osoba korzystająca z usług Programu MultiLife (dalej jako „Użytkownik”) może otrzymać od 
Benefit Systems S.A. jeden kod uprawniający Użytkownika do skorzystania z 
sześciomiesięcznego kursu językowego online języka angielskiego, niemieckiego lub 
hiszpańskiego (dalej jako „Kod”) oferowanego na platformie eTutor (dalej jako „Platforma”).

2. Dostawcą Platformy i podmiotem świadczącym za jej pośrednictwem usługę dostępu do 
kursu językowego online jest LangMedia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-021 przy ul. 
Mariana Rapackiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306795 (dalej jako „Usługodawca”).

3. Kod daje dostęp do kursu językowego za pośrednictwem Platformy przez okres sześciu 
miesięcy licząc od dnia jego aktywacji.

4. W celu skorzystania z usługi na Platformie Użytkownik musi spełnić wymagania techniczne 
na komputerze i urządzeniach mobilnych, zgodnie z treścią dokumentu „Wymagania 
techniczne” zamieszonego na stronie https://www.etutor.pl/help/technical-requirements.

5. Regulamin korzystania z Platformy dostępny jest na stronie https://www.etutor.pl, którego 
uprzednia akceptacja jest wymagana w celu skorzystania z usługi objętej Kodem.

6. Po wygenerowaniu Kodu za pośrednictwem Strefy MultiSport Użytkownik chcący 
skorzystać z usługi powinien założyć konto na Platformie na stronie https://www.etutor.pl
(lub pobrać aplikację eTutor) i aktywować Kod klikając w odpowiedni przycisk (w przypadku 
aplikacji funkcja dostępna jest w Ustawieniach).

7. Kod ma charakter jednorazowy.
8. Oferta kierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy nie mają jeszcze konta na 

Platformie.
9. Skorzystanie z Kodu nie wiąże się z ponoszeniem przez Użytkownika dodatkowych opłat na 

rzecz Usługodawcy.
10. Kod zachowuje ważność do 30.09.2022 r., co oznacza, że Użytkownik może z Kodu 

skorzystać do dnia 30.09.2022 r. do godz. 23:59. 
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