
REGULAMIN PROMOCJI „DOŻYWOTNI ABONAMENT” 

zwany dalej jako „Regulamin:” 
 
Poznań, 20.02.2021 r 
 
§1 Organizator Promocji  

Organizatorem promocji, prowadzonej pod nazwą „Dożywotni abonament” (dalej: "Promocja") jest 
Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Piątkowskiej 161, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000447152, posiadającą numer NIP: 97211877208, kapitał zakładowy w 
wysokości 100.000,00 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem” lub „Neptis”.  

§2 Okres trwania Promocji  

Promocja jest organizowana na terytorium Polski od dnia wprowadzenia do oferty Organizatora 
produktu o nazwie Yanosik S-clusive by GTR (dalej: „Produkt”) i trwa tak długo jak Produkt pozostanie 
dostępny w ofercie Organizatora, znajdującej się na stronie yanosik.pl., lub jego partnerów 
biznesowych.  

§3 Uczestnik Promocji  

Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność 
do czynności prawnych będąca pierwszym właścicielem Produktu - Yanosik S-clusive by GTR i która w 
ciągu 1 miesiąca od daty zakupu Produktu dokona jego rejestracji za pomocą aplikacji mobilnej Y24 
wg. wytycznych znajdujących się w opakowaniu Produktu.  

§4 Zasady Promocji  

1. W okresie trwania Promocji, po spełnieniu wymogów opisanych w Regulaminie, Uczestnik 
otrzymuje dożywotni abonament na usługi Yanosik (dalej: „Abonament”) przypisany do 
konkretnego Produktu Yanosik S-clusive by GTR.  

2. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów - Yanosik S-clusive by GTR o numerach seryjnych z puli: 
od 581000 do 599999 i 640000-699999.  

§5 Warunki Promocji  

1. Z Promocji można korzystać jedynie na zakupionym Produkcie o określonych numerach 
seryjnych, zgodnie z §4 ust. 2 powyżej, który został zarejestrowany w sposób określony w §3 
niniejszego regulaminu. Promocji nie można przenieść na inny Produkt, niż ten na który 
dokonano rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  

2. Wyjątek stanowi sytuacja uznanej przez Organizatora reklamacji w czasie trwania gwarancji, w 
której Neptis uzna za konieczną wymianę Produktu na nowy. W tym wypadku usługa 
dożywotniego abonamentu zostanie przeniesiona na nowy Produkt, który decyzją 
Organizatora zastąpił Produkt wadliwy.  

3. Określenie „dożywotni abonament”, w rozumieniu Regulaminu, oznacza cały okres 
użytkowania Produktu, w którym firma Neptis zapewnia aktualizacje oprogramowania, usługi 
i niezbędne akcesoria. Okres ten kończy się, gdy powyżej wskazane aktualizacje, usługi i inne 



niezbędne akcesoria staną się niedostępne lub Produkt zostanie uznany przez Neptis za 
niezdatny do użytku.  

4.  Neptis może zakończyć świadczenie dożywotniego abonamentu, wskazanego w ust. 3 
powyżej, w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu 
Świadczenia Usługi Yanosik lub postanowień niniejszego regulaminu.  

§6 Reklamacje  

1. W zakresie funkcjonowania Produktu, a także Promocji, Uczestnik może zgłosić reklamację 
poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.yanosik.pl/RMA.  

2. Reklamacje składane do Organizatora powinny zawierać wszystkie wymagane w formularzu 
RMA dane, w tym pełne dane osobowe Uczestnika Promocji, jego adres do korespondencji 
oraz opis podstawy reklamacji.  

3. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy zostanie udzielona przez 
Organizatora pisemnie lub poprzez korespondencję email bez zbędnej zwłoki, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

4. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony 
maksymalnie do 30 dni, po uprzednim wyjaśnieniu, w formie pisemnej lub dokumentowej 
(email), Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających 
dodatkowego ustalenia.  

§7 Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.yanosik.pl/wsparcie.  
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłowy przebieg.  
3. Uczestnik, przystępując do Promocji, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityki 

prywatności. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 
Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada 
jednakże prawo ich weryfikacji w każdym czasie.  

4. Promocja nie stanowi gry ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).  

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, który będzie je 
przetwarzał w celu realizacji i przeprowadzenia Promocji. Wszelkie informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności umieszczonej pod 
następującym linkiem: https://www.sklep.yanosik.pl/polityka-prywatnosci.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji z 
przyczyn wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź z 
przyczyn organizacyjnych lub technicznych, co nie będzie jednak naruszało praw uprzednio 
nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na 
stronie yanosik.pl.  

 


