Regulamin prenumeraty czasopisma Poznaj Świat i świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Przedmiot Regulaminu.
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady prenumeraty czasopism wydawanych
przez PROBIER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul.
Glazurowa 7 (80-180 Gdańsk), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000353470 (zwaną dalej „Wydawcą”).
2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej poznajswiat.pl/prenumerata. Zamawiający mają możliwość jego odtwarzania i utrwalania
treści.
3. Regulamin dotyczy czasopisma Poznaj Świat.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług
świadczonych drogę elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

§ 2. Rodzaj prenumeraty.
1. Zamówienie na prenumeraty przyjmowane są na okres roczny.
2. Przez prenumeratę roczną rozumie się 12 kolejnych numerów miesięcznika z dostawą
pod wskazany adres.

§ 3. Cennik prenumeraty.
1. Aktualny cennik prenumeraty jest podany na stronie internetowej poznajswiat.pl/prenumerata.
2. Cennik podlega aktualizacji.
3. Aktualizacja cennika, o której mowa w ust. 2 nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani
zmiany umowy wiążącej Zamawiającego z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują
Zamawiającego w przypadku zawierania kolejnej umowy w trybie określonym w § 4.

§ 4. Sposób zawarcia umowy.
1. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma, należy dokonać zamówienia
prenumeraty w jeden z następujących sposobów, z zastrzeżeniem ustępów od 2 do 6:
a) e-mailem na adres: prenumerata@poznaj-swiat.pl
b) poprzez stronę internetową poznaj-swiat.pl/prenumerata, wypełniając
formularz zamówienia.
2. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

3.
4.
5.
6.

a) nazwa/imię i nazwisko podmiotu zamawiającego prenumeratę (dalej
„Zamawiający”),
b) adres siedziby lub adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych)
Zamawiającego
c) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany wyżej,
d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: numer NIP,
e) imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby składającej zamówienie
(osoby do kontaktu),
f) numer czasopisma, od którego ma być przesyłana prenumerata,
g) w przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT, wniosek w tym zakresie.
W przypadku nie podania numeru czasopisma, od którego ma być przesyłana
prenumerata, prenumerata jest wysyłana od bieżącego numeru.
Po otrzymaniu zamówienia, Wydawca potwierdzi ten fakt za pośrednictwem podanego
przez Zamawiającego adresu e-mail.
Po otrzymaniu zapłaty za prenumeratę, Wydawca potwierdzi ten fakt za pośrednictwem
podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.
Z chwilą potwierdzenie zamówienia przez Wydawcę, dochodzi do zawarcia umowy
pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym. Prenumerata zostanie wysłana Zamawiającemu
po otrzymaniu płatności przez Wydawcę.

§ 5. Faktura VAT.
1. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego zawarte w zamówieniu, w
terminie do 7 dni od daty dokonania wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku konieczności dokonania korekty danych nabywcy wskazanych na fakturze,
Zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres
Wydawcy podany w § 1.
3. W wypadku gdy Zamawiający jest przedsiębiorcą lub z innych przyczyn zachodzi
obowiązek wystawienia faktury VAT, Wydawca wystawi fakturę VAT niezależnie od
wniosku Zamawiającego.

§ 6. Doręczenie.
Zamówione egzemplarze czasopisma Poznaj Świat wysyłane są Zamawiającemu za
pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres, listem ekonomicznym.

§ 7. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z usługą.
1. W przypadku wystąpienia niezgodności zamówionego egzemplarza czasopisma z
umową, Wydawca zobowiązuje się wymienić go na egzemplarz zgodny z umową. W tym
przypadku Zamawiający powinien odesłać egzemplarz czasopisma niezgodny z umową
na adres Wydawcy określony w § 1., z podaniem przyczyny odesłania i rodzaju
niezgodności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wydawca zobowiązuje się wysłać egzemplarz
zgodny z umową w terminie 14 dni od dnia otrzymania egzemplarza niezgodnego.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub
zaniechania operatora pocztowego profesjonalnie zajmującego się doręczeniami.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego niewłaściwych
lub niepełnych danych, o których mowa w § 4. ust. 2.

§ 8. Reklamacja.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane pisemnie na adres:
Redakcja Poznaj Świat, ul. Jaśkowa Dolina 17, 80-252 Gdańsk lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@poznaj-swiat.pl i powinny zawierać
co najmniej następujące elementy:
a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
b) NIP (w przypadku osób prawnych),
c) siedzibę/adres zamieszkania Zamawiającego oraz adres do korespondencji,
d) dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
e) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do
kontaktu ze strony Zamawiającego.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od wpływu reklamacji.
3. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez
rozpoznania, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy przez zamawiającego będącego konsumentem.
1. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może odstąpić
od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia wydania mu
egzemplarza pierwszego numeru czasopisma objętego prenumeratą, pod warunkiem że
Zamawiający nie otworzył przesyłki zawierającej czasopismo i odeśle tę przesyłkę w
oryginalnym opakowaniu.
2. W razie skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.1, umowę uważa się
za niezawartą, a Zamawiający będący konsumentem zostaje zwolniony z wszelkich
zobowiązań.

§ 10. Zmiana Regulaminu.
1. Wydawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w
każdym czasie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Wydawca każdorazowo
zawiadomi Zamawiających o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez
udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie w
internetowej poznaj-swiat.pl, a także przesłanie na adres e-mail Zamawiającego
zawiadomienia z informacją o dokonanych zmianach.

3. W wypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania
umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 11. Wymagania techniczne.
W celu prawidłowego korzystania wymagane jest następujące oprogramowanie: Przeglądarka
internetowa obsługująca CSS2 (ang. Cascading Style Sheets), np. Internet Explorer 7.0 lub
nowsza, Firefox 1.6 lub nowsza, Google Chrome, Safari, Opera.

§ 12. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2010.
2. W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem a zawartą umową, decydujące znaczenie
ma umowa.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania za pośrednictwem formularza
określonego w § 4. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

