
Regulamin promocji „Wypróbuj Multiwyszukiwarkę podkluczyk.pl 
przez 7 dni za darmo” 
 

1. Promocja „Wypróbuj Multiwyszukiwarkę podkluczyk.pl przez 7 dni za darmo” (dalej 
„Promocja”) prowadzona przez serwis podkluczyk.pl dostępny pod adresem 
www.podkluczyk.pl („Serwis”). 

2. Promocja dotyczy pakietu „Investor” („Pakiet Objęty Promocją”) dostępnego w 
Serwisie. 

3. Promocja przeznaczona jest dla nowo zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, 
którzy wraz z rejestracją konta Użytkownika zaakceptowali regulamin Serwisu. 

4. Uczestnikiem promocji może być osoba spełniająca warunek 3. niniejszego 
regulaminu. 

5. W trakcie trwania Promocji Uczestnik ma do bezpłatnego wypróbowania Serwisu i 
skorzystania z Pakietu Objętego Promocją przez okres 7 dni od daty uruchomienia 
Pakietu Objętego Promocją. 

6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania nowemu Użytkownikowi 
bezpłatnego Pakietu Objętego Promocją bez podania przyczyny, w szczególności w 
przypadkach jawnego nadużycia oferty promocyjnej dla nowych Użytkowników. 

7. Bezpłatnego okresu próbnego będącego przedmiotem Promocji nie można wymienić 
na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

8. Serwis nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 
9. Promocja obowiązuje od dnia 1.10.2019 r. do odwołania. 
10. Uczestnik Promocji uprawniony jest do skorzystania z Promocji w trakcie jej trwania 

jednokrotnie. 
11. Promocja łączy się z innymi promocjami. 
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem 

www.podkluczyk.pl/promocje/. 
13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu a w związku 

z tym także regulaminu Serwisu. 
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów 

z tytułu rękojmi. 
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 

ich zgłoszenia. 
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie 
obowiązujących aktów prawnych. 

17. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku 
zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania 
Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i 
uczestników Promocji, 

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji, 
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami 

technicznymi lub technologicznymi. 
18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Serwis udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na 
zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany. 


