Regulamin Karty Czytelnika
Magazynu Sezon na Zdrowie obowiązuje od 1 marca 2017 roku
§1
Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części "Regulaminem" określa zasady, zakres oraz warunki użytkowania Karty Czytelnika Magazynu
Sezon na Zdrowie zwaną dalej Kartą.
2. Karta jest wydana przez wydawcę Magazynu Sezon na Zdrowie, Apteka i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Lotników 1,
zwanym dalej Wydawcą i jest jego własnością.
3. Karta jest ważna od dnia 01.03.2017 r. do odwołania.
4. Użytkownikiem Karty mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
§2
Wydawanie Karty
1. Czytelnicy odbierający Magazyn Sezon na Zdrowie w punkcie dystrybucji mają prawo otrzymać Kartę Czytelnika Magazynu Sezon na
Zdrowie.
2. Karta ważna jest tylko w punkcie dystrybucji, która ją wydała.
§3
Prawa i obowiązki użytkownika Karty
1. Użytkownik Karty ma prawo do odebrania nieodpłatnie jednego egzemplarza Magazynu Sezon na Zdrowie na kwartał w punkcie
dystrybucji który wydał mu kartę.
2. Użytkownik Karty ma prawo do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjno-informacyjnych organizowanych przez
Wydawcę.
3. Użytkownik Karty ma obowiązek okazania karty na każde żądanie dystrybutora Magazynu Sezon na Zdrowie oraz zwrot karty na
żądanie Wydawcy.
§4
Konkurs Promocyjny
1. Użytkownicy Karty mogą brać udział w organizowanych przez Wydawcę Konkursach Promocyjnych na warunkach i w terminach
określonych każdorazowo w Regulaminie danego Konkursu. O organizowanym Konkursie Promocyjnym użytkownicy Karty będą
informowani każdorazowo na stronie internetowej www.sezonnazdrowiemagazyn.pl.
2. Regulamin danego Konkursu Promocyjnego będzie obowiązywał od dnia jego ogłoszenia na w/w stronie internetowej.

§5
Postanowienia Końcowe
1. Użytkownik Karty może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania bez podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu użytkownicy Karty zostaną każdorazowo
powiadomieni za pomocą ogłoszenia w magazynie Sezon na Zdrowie oraz na stronie internetowej www.sezonnazdrowiemagazyn.pl.
Zmieniony Regulamin obowiązuje użytkowników Karty po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia zmian.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 roku.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

