
Regulamin Promocji „Darmowa roczna prenumerata czasopisma - Witaj w podróży - w wersji 

elektronicznej dla Klientów PKO Banku Polskiego” 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

„Darmowa roczna prenumerata czasopisma - Witaj w podróży - w wersji elektronicznej dla 

Klientów PKO Banku Polskiego” („Promocja”). 

2. Promocja umożliwia otrzymanie przez Klientów PKO Banku Polskiego darmowej rocznej 

prenumeraty czasopisma „Witaj w podróży” w wersji elektronicznej, wydawanego przez 

Tarsago Polska Sp. z o.o. i dostępnego w sklepie internetowym  pod adresem  

kiosk.witajwpodrozy.pl 

3. Organizatorem Promocji jest Tarsago Polska Sp. z o.o. , ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000070510 („Organizator”). 

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest: 

i. wyrażenie zgody na marketing elektroniczny Banku oraz marketing 

podmiotów współpracujących z Bankiem, 

ii.  aktywacja usługi płatności mobilnych IKO do dnia 23 czerwca 2013 r.  

iii. podanie unikalnego kodu jednorazowego przekazanego przez PKO Bank 

Polski w polu „Twój kod rabatowy” w trakcie pobierania czasopisma ze 

strony kiosk.witajwpodrozy.pl/cart?pcode=Sale_77#register-prepaid 

5. Unikalny kod jednorazowy będzie widoczny od dnia 25 czerwca br.-  dla Klientów PKO Banku 

Polskiego, którzy aktywują usługę IKO w dniach 18 – 23 czerwca br. Kod będzie widoczny w 

zakładce „Twoja Oferta”  po zalogowaniu do iPKO. 

6. Promocja obowiązuje od 18 do 23 czerwca  2013 r. i dotyczy Klientów PKO Banku Polskiego, 

którzy aktywowali usługę IKO w dniach 18 - 23 czerwca br.  

7. Promocją objęte jest czasopismo „Witaj w Podróży” w wersji elektronicznej dostępne pod 

adresem  kiosk.witajwpodrozy.pl/cart?pcode=Sale_77#register-prepaid  Bonus w ramach 

Promocji przyznawany jest bezpłatnie.  

8. Kod promocyjny uprawniający do rocznej, darmowej prenumeraty czasopisma „Witaj w 

podróży” ważny jest do dnia 30 lipca br. 

9. Kod promocyjny należy wpisać na stronie 

kiosk.witajwpodrozy.pl/cart?pcode=Sale_77#register-prepaid  tylko jeden raz. W celu stałego 

dostępu do czytelni należy podać swój adres e-mail i hasło, które będzie wykorzystywane 

przy następnych wejściach do czytelni  pod adresem kiosk.witajwpodrozy.pl 

10. O nowych numerach dwumiesięcznika „Witaj w podróży” będą Państwo informowani drogą 

mailową. Nowy numer czasopisma będzie widoczny po zalogowaniu się swoimi danymi  na 

stronie  kiosk.witajwpodrozy.pl 

11.  Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych, które w trakcie trwania Promocji  wpiszą swój unikalny, jednorazowy 

kod promocyjny na stronie kiosk.witajwpodrozy.pl/.   

12. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji będą rozwiązywane zgodnie z procedurą 

reklamacyjną Tarsago Polska Sp. z o.o.  zawartą w regulaminie na stronie 

http://kiosk.witajwpodrozy.pl/regulamin   

13. Promocja nie łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi.  



14. Zamówienia będą realizowane zgodnie z Regulaminem Kiosku „Witaj w Podróży” 

znajdującym się pod adresem http://kiosk.witajwpodrozy.pl/regulamin   

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Tarsago Polska Sp. z o.o. 

 


