
 

  

REGULAMIN PROMOCJI PORTALU  

AGRARPOGODA 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady promocji PORTALU AGRARPOGODA dotyczącej zakupu 

dostępu do treści i funkcjonalności oferowanych w ramach portalu internetowego www.agrarpogoda.pl (dalej jako: 

„Portal”) w ramach Usługi Elektronicznej Płatny dostęp w rozumieniu Regulaminu Portali Internetowych PWR (dalej 

jako: „Regulamin Portali Internetowych PWR”), objętych „Pakietem BASIC” (dalej jako: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie 

Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł (dalej jako: „PWR”). 

3. Promocja obowiązuje od dnia 24.08.2022r., godz. 14:00,  do dnia 24.02.2023r., godz. 24:00. 

4. PWR zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania Promocji, o którym mowa  

w pkt. 3 Regulaminu, w określonym przez PWR wymiarze, jak również odwołania Promocji w każdym czasie, 

każdorazowo o tym informując. Zmiana w postaci skrócenia okresu obowiązywania Promocji, o którym mowa  

w pkt. 3 Regulaminu, jak również odwołanie Promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte w trakcie trwania Promocji. 

5. Warunki Promocji: 

a. w ramach Promocji PWR umożliwia nabycie dostępu do treści i usług Portalu objętych „Pakietem BASIC”  

na następujących warunkach cenowych: 

i. opłata za pierwszych 6 (słownie: sześć) jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych w rozumieniu 

Rozdziału 3 ust. 15 akapit 1 lit. b Regulaminu Portali Internetowych PWR wynosi 0,00 zł  

(słownie: zero złotych i 00/100) brutto (łączna opłata za pierwszych 6 (słownie: sześć) następujących  

po sobie miesięcy kalendarzowych), 

ii. opłata za każdy kolejny jednomiesięczny okres rozliczeniowy w rozumieniu Rozdziału 3 ust. 15  

akapit 1 lit. b Regulaminu Portali Internetowych PWR, począwszy od 7. (słownie: siódmego) okresu 

rozliczeniowego w rozumieniu Rozdziału 3 ust. 15 akapit 1 lit. b Regulaminu Portali Internetowych PWR, 

wynosi 19,90 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i 90/100) brutto (opłata za każdy kolejny  

1 (słownie: jeden) miesiąc kalendarzowy), 

iii. wysokość opłaty, o której mowa w pkt. ii powyżej, może ulegać zmianie zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 15 

akapit 2 Regulaminu Portali Internetowych PWR, 

b. z chwilą uruchomienia Promocji dostęp do treści i usług Portalu objętych do tej pory „Pakietem FREEMIUM” 

zostaje wyłączony, a każdy Użytkownik w rozumieniu Regulaminu Portali Internetowych PWR, który do tego 

czasu korzystał z tych treści i usług, może na warunkach Promocji rozpocząć korzystanie z treści i usług objętych 

„Pakietem BASIC”, 

c. szczegółowy zakres treści i usług Portalu objętych „Pakietem BASIC” określony został przez PWR na stronie 

Portalu (www.agrarpogoda.pl), 

d. z uprawnień wynikających z Promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz, 

e. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez PWR w trakcie okresu obowiązywania Promocji, 

o którym mowa w pkt. 3 Regulaminu, chyba że co innego przewidziano w odrębnych regulaminach tych 

promocji. 

6. Regulamin jest udostępniany na stronie Portalu (www.agrarpogoda.pl).  

7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

8. Udział w Promocji wymaga skorzystania z Usługi Elektronicznej Płatny dostęp w rozumieniu Regulaminu Portali 

Internetowych PWR i zawarcia Umowy o Usługę Elektroniczną w rozumieniu tego regulaminu w przedmiocie  

tej usługi, a przez to akceptacji tego regulaminu. Warunki zawarcia, obowiązywania i rozwiązania / ustania Umowy 

o Usługę Elektroniczną w rozumieniu Regulaminu Portali Internetowych w przedmiocie Usługi Elektronicznej Płatny 

dostęp w rozumieniu tego regulaminu określa ten regulamin. 

9. Składanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Portali 

Internetowych PWR. 

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


