
Regulamin promocji pozyskania dostępów do elektronicznego wydania 

Dziennika Gazety Prawnej  

w sklepie internetowym (www.sklep.infor.pl) 

 

1. Promocja dostępów do elektronicznego wydania Dziennika Gazety Prawnej w sklepie 

internetowym (www.sklep.infor.pl) (dalej: „Promocja”) jest organizowana przez jest 

INFOR PL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP: 118-00-93-066, kapitał 

zakładowy 4 700 000 zł, w całości opłacony (dalej także: "Infor" lub "Sklep").  

2. Promocja skierowana jest do klientów Sklepu, którzy zakupią dwa dostępy 

elektroniczne wydania „Dziennika Gazety Prawnej”, dostępne w sieci internet po 

zalogowaniu na stronie [ ] lub/i za pośrednictwem aplikacji DGP – Dziennik Gazeta 

Prawna po jej pobraniu w sklepie internetowym: App Store (dla systemu iOS) lub 

Google Play (dla systemu Android) i zainstalowaniu na urządzeniu klienta, wybierając 

jako metodę płatności, płatności cykliczne (autoodnawialne) opisane w regulaminie 

Sklepu: https://sklep.infor.pl/pomoc.html?g=4. 

3. Płatność cykliczna (autoodnawialna)  jest dostępna wyłącznie poprzez kartę 

płatniczą. Klient w ramach Promocji co miesiąc będzie obciążany kwotami opisanymi 

w pkt. 5 poniżej. W przypadku wycofania Promocji lub jej zmiany Infor poinformuje 

klienta o poważnym z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.  

4. W przypadku niepotwierdzenia przez klienta akceptacji dla nowej promocji oraz w 

przypadku wycofania Promocji przez Infor, Promocja zostanie zakończona po upływie 

miesiąca od otrzymania komunikatu Infor.  

5. W ramach Promocji klient otrzyma dwa dostępy do elektronicznego wydania 

„Dziennika Gazety Prawnej” w cenie promocyjnej 8,90 zł brutto za pierwszy miesiąc 

coraz każdy kolejny w cenie 89,00 zł brutto. 

6. W Promocji mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.  

7. Jeden klient Sklepu może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Z Promocji nie mogą 

brać udziału klienci, którzy w okresie ostatnich dwóch lat skorzystali z oferty 

promocyjnej „dwa w cenie jednego” lub mieli wykupiony co najmniej jeden dostęp do 

elektronicznego wydania „Dziennika Gazety Prawnej” w ciągu ostatnich trzech 

miesięcy od zamówienia Promocji. Infor przysługuje prawo weryfikacji powyższych 

okoliczności przed uruchomieniem Promocji, a także w okresie korzystania z 

Promocji. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności po uruchomieniu Promocji Infor 

może wypowiedzieć klientowi Sklepu umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

zgłaszając powyższą okoliczność klientowi w formie dokumentowej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy podany w Sklepie przy 

zamówieniu.  

8. W sprawach nieregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają regulamin 

Sklepu: https://sklep.infor.pl/pomoc.html?g=4 oraz regulamin produktu: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/regulamin/ .   

9. Infor zastrzega sobie prawo wycofania Promocji w każdym czasie. 

10. Regulamin Promocji jest dostępny pod linkiem: 

https://sklep.infor.pl/regulaminy/regulamin_promocji_abonamentow_autoodnawialnyc

h_24092021.pdf 
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