
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji: „Onet Premium dla 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (dalej: „Promocja”) 
organizowanej przez: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 
– 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział 
XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z 
kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300, 
dalej: „Organizator” lub „RASP” 

2. Udział w Promocji uzależniony jest od zaakceptowania wszystkich postanowień 
niniejszego regulaminu. 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu: 06.10.2022 i trwa do: 30.09.2023 roku („Okres 
Promocji”).  

4. Warunkiem udziału w Promocji jest posiadanie statusu studenta  lub pracownika 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i założenie konta w usłudze Onet 
Premium  premium.onet.pl/ue zgodnie z jej  regulaminem 
https://premium.onet.pl/regulamin  z wykorzystaniem adresu e-mail  w domenie uczelni 
(ue.wroc.pl lub student.ue.wroc.pl) oraz udzielenie zgody na otrzymywanie na 
podany w procesie rejestracji adres e-mail informacji handlowej dostarczanej przez 
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej 
partnerów biznesowych i nie odwoływanie tej zgody przez cały Okres Promocji. 

5. W ramach Promocji Organizator każdej z osób, o których mowa w ust. 4  powyżej 
umożliwi bezpłatny dostęp do  usługi Onet Premium na czas oznaczony – do 
30.09.2023. Organizator w powyższym zakresie zapewni również uczestnikom 
Promocji nieodpłatny i bez limitu dostęp do a/pełnego katalogu podcastów i treści 
audio dostępnych w ramach usługi Onet Premium,  b/ nieodpłatnej odrębnej aplikacji 
Onet Audio, która umożliwi dostęp bez limitu do ww. treści.   
Powyższa aplikacja oferowana jest odrębnie przez Organizatora (regulamin aplikacji 
pod adresem https://wiadomosci.onet.pl/regulamin-aplikacji-onet-audio/f9nvl2w). 

6. W ramach dostępu Użytkownik może korzystać maksymalnie na 2 urządzeniach (np. 
telefon/komputer) i może w ciągu 30 dni maksymalnie 3 razy zmienić (usunąć) 
urządzenie. Urządzenie jest identyfikowane jako kombinacja danych urządzenia 
fizycznego np. komputer/system operacyjny oraz danych przeglądarki internetowej. 
To znaczy, że zalogowanie się na jednym urządzeniu, w dwóch różnych przeglądarkach 
będzie zarejestrowane jako dwa urządzenia.  

7. Rejestracja w usłudze Onet Premium na warunkach niniejszej promocji możliwa jest w 
okresie do 30.09.2023. 

8. Każda osoba fizyczna może skorzystać z Promocji tylko raz. 
9. Świadczenia promocyjne nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  
10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji jej uczestnicy 

mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: 
pomoc@onet.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane 
będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez wskazanego powyżej 
Organizatora. 
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