
 

Regulamin promocji 
„40% rabatu na trzymiesięczną prenumeratę Elle lub InStyle” 

  
 

I. Organizator Promocji 
1. Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000257211; 
NIP 101-00-01-332, Kapitał zakładowy Spółki 2.000.000,00 zł) są jedynym sponsorem 40% rabatu na trzymiesięczną prenumeratę 
Elle lub InStyle 

 
2. Organizatorem Promocji „40% rabatu na trzymiesięczną prenumeratę Elle lub InStyle” zwanej dalej „Promocja” jest Bank 

Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91, wysokość kapitału zakładowego wynosi 
522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. 

 
II. Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od 08 sierpnia 2012 r. do 16 października 2012 r 

 
III. Uczestnicy Promocji 

1. Promocją mogą być objęte osoby fizyczne, które od 1 stycznia 2012 roku nie posiadały żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank i 
spełniają dodatkowe warunki przewidziane Regulaminem (zwane dalej „Uczestnikami”). 

2. Promocja dotyczy osób, które wyrażą zgodę na przekazanie przez Bank danych osobowych, podanych dobrowolnie na formularzu 
rejestracyjnym o wydanie karty kredytowej oraz na ich przetwarzanie przez spółkę Burda Media Polska Sp. z o. o  

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
 

III. Zasady uczestnictwa w Promocji 
1. Każda osoba, która wypełni formularz kontaktowy o wydanie karty kredytowej na podstawie wniosku internetowego pochodzącego 

ze stron dedykowanych „Szaleństwa Zakupów” otrzyma 40% rabatu na trzymiesięczną prenumeratę Elle lub InStyle, na warunkach 
wskazanych w pkt. 2 

2. Uczestnik nabywa prawo do Promocji, jeśli spełni łącznie wszystkie niżej wymienione warunki: 
a) Złoży w okresie 08 sierpnia 2012 r. do 16 października 2012 r wniosek internetowy o wydanie Karty Kredytowej („Wniosek”) 
b) Dokona wyboru czasopisma (Elle lub InStyle), którego ma dotyczyć rabat 
c) wyrazi zgodę na przekazanie przez Bank danych osobowych, podanych dobrowolnie na formularzu kontaktowym o wydanie 

karty kredytowej oraz na ich przetwarzanie przez spółkę Burda Media Polska Sp. z o. o 
d) złoży zamówienie na prenumeratę za pośrednictwem kiosku internetowego Burda Media Polska Sp. z o. o do którego link 

otrzyma w dedykowanym emailu. 
3. 40% rabatu na trzymiesięczną prenumeratę Elle lub InStyle zostanie uwzględnione po spełnieniu warunków wymienionych w 

punkcie 2.  
 

V. Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Krajowe warunki zamówienia 

prenumeraty magazynów Wydawnictwa Burda Communications Sp. z o.o. oraz Burda Media Polska Sp. z o.o.”  
Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem maila:prenumerata@burdamedia.pl lub telefonicznie tel.: 71 3762888, 71 
3762866 lub pisemnie. 
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres:  

Burda Media Polska Sp. z o.o.,  
Ul. Ostrowskiego 7 
53-238 Wrocław 

Dział Prenumeraty 
z dopiskiem „Szaleństwo Zakupów prenumerata Elle/InStyle”.  

2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 08 sierpnia 2012 r. 
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.citihandlowy.pl. 
 
 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 
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