
Regulamin promocji „Świętuj z nami 30-lecie Helionu – odbierz kod rabatowy od 

ebookpoint BIBLIO” 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna 

„Świętuj z nami 30-lecie Helionu – odbierz kod rabatowy od ebookpoint 

BIBLIO” przeprowadzona w okresie od dnia   

04.10.2021 r. do 31.10.2021 r., zwana dalej promocją. 

2. Organizatorem promocji jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy 

ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027 zwana dalej 

Organizatorem. 

3. Z promocji może skorzystać każda osoba będąca użytkownikiem biblioteki 

internetowej ebookpoint BIBLIO  (dalej nazywana Czytelnikiem). 

4. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zalogowanie się do swojego konta 

czytelnika choć raz w okresie trwania promocji 

https://biblio.ebookpoint.pl/biblioteka. 

5. Po zalogowaniu w ciągu kilku minut na stronie głównej panelu użytkownika 

pojawi się 10 – procentowy kod rabatowy do wykorzystania w księgarni 

ebookpoint.pl  

6. Każdy czytelnik może wykorzystać kod tylko raz.  

7. Czytelnik nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

8. Czytelnik, biorąc udział w promocji,  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora, w tym na 

kontakt marketingowy na podany adres e-mail przez markę ebookpoint 

BIBLIO  należącą do Organizatora. 

9. Nagrodą jest 10 – procentowy  kod rabatowy, który obniża wartość 

zamówienia w księgarni ebookpoint.pl. Minimalna wartość zamówienia to 30 

zł. Promocja łączy się z innymi promocjami.   

10. Kod należy wykorzystać na stronie https://ebookpoint.pl/users/rejestracja.cgi, 

postępując zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik numer 1 niniejszego 

regulaminu  

11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Pozostałe kwestie, 

w tym zasad zakładania konta, reguluje regulamin korzystania z usług 

ebookpoint BIBLIO mieszczący się na stronie 

https://biblio.ebookpoint.pl/regulamin. 

13. Skorzystanie z Kodu Rabatowego jest dobrowolne. Klient przed użyciem Kodu 

Rabatowego  zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Klient 

korzystając z Kodu Rabatowego, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych 

w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do użycia Kodu Rabatowego. Skorzystanie z Kodu 

Rabatowego oznacza jednoczesną akceptację przez Klienta postanowień 

Regulaminu. 

14. Czytelnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

https://biblio.ebookpoint.pl/biblioteka
https://ebookpoint.pl/users/rejestracja.cgi
https://biblio.ebookpoint.pl/regulamin


15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 października 2021r. 

16. W przypadku braku akceptacji przez Czytelnika stanowiska Organizatora, o 

którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych 

praw na zasadach ogólnych. 

 

Załączniki nr 1 

 

 
Instrukcja wykorzystania kodu: 

1. Wejdź na stronę https://ebookpoint.pl/users/rejestracja.cgi(jeśli masz już konto w 

księgarni – zaloguj się)  

2. Wybierz interesującą Cię pozycję, dodaj do koszyka  

3. W sekcji „Jeśli posiadasz kupon rabatowy lub bon podarunkowy, wpisz go poniżej” 

wpisz powyższy kod rabatowy i zatwierdź.  

4. Gotowe – wartość koszyka pomniejszyła się o 10%.  
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