Regulamin prenumeraty
Poniższe warunki prenumeraty stanowią regulamin, który zamawiający akceptuje w momencie
zgłoszenia zamówienia.
1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest prenumerata jednego z tytułów wydawanych przez Wydawnictwo:
Czas Wina Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000344469.
2. Dostawa
Prenumerata realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, każdy numer wysyłany jest na
wskazany adres listem ekonomicznym. Po zaksięgowaniu na koncie Wydawnictwa opłaty za
prenumeratę, prenumerata jest kierowana do wysyłki pocztowej. Konieczne jest przekazanie
Wydawnictwu danych umożliwiających wysyłkę prenumeraty oraz kontakt z prenumeratorem w
formularzu na stronie www.czaswina.pl/prenumerata lub telefonicznie lub w formie pisemnej. W
przypadku nie wskazania w zamówieniu lub na przelewie bankowym pierwszego numeru
prenumeraty, Wydawnictwo przyjmuje, że pierwszym numerem wysyłanym do prenumeratora jest
numer aktualny. Prenumerata rozpocznie się najpóźniej w ciągu 2 tygodni od chwili dokonania
płatności jeśli zamówienie obejmuje numer aktualny oraz w ciągu 10 tygodni jeśli zamówienie
obejmuje numer jeszcze nie wydany. Koszty przesyłki pokrywa Wydawca. Reklamacje dotyczące
braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 20 dniach od ukazania się
danego numeru czasopisma na rynku. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być
zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy. Wydawnictwo
uzupełnia braki lub wymienia wadliwy egzemplarz. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana,
Wydawnictwo przedłuży prenumeratę o odpowiednią ilość egzemplarzy.
3. Dane osobowe.
Składając zamówienie, Klient podaje wymagane dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie
w celu realizacji zamówienia. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę jego
danych osobowych w celach marketingowych, jednak zgoda taka nie jest konieczna do realizacji
zamówienia. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). Administratorem
danych osobowych Klientów składających zamówienia na prenumeratę lub numery archiwalne jest
Wydawca. Klientom składającym zamówienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest
niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Zapłata
Opłaty można dokonać: przelewem bankowym lub gotówką do kasy Wydawnictwa. Wykluczamy
dokonywanie zapłaty przekazem gotówkowym na adres Wydawnictwa oraz informujemy, iż
przesłane czeki lub gotówka listem będą odsyłane do nadawcy nie biorąc odpowiedzialności za
ewentualne zaginięcia listu.
5. Faktura
Zamawiający powinien zgłosić, że chce otrzymać fakturę VAT oraz wskazać wszystkie dane do faktury.
Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia opłaty za subskrypcję na konto
Wydawnictwa.
6. Rezygnacja z prenumeraty.
Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej
trwania. Wydawnictwo zwraca część wpłaty za niezrealizowane numery prenumeraty w terminie 14

dni od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, fax, list). W przypadku
ofert z prezentem Wydawnictwo zwraca część wpłaty za niezrealizowane numery prenumeraty.
7. Prenumerata z prezentem
W przypadku wyczerpania zapasu wybranego przez Państwa prezentu, skontaktujemy się
telefonicznie bądź e-mailowo podając możliwość zamiany na dostępny prezent. O przyznaniu
prezentu decyduje kolejność dat przelewów. Wysyłka wybranych przez Państwa prezentów nastąpi
przesyłką poleconą lub kurierską po zarejestrowaniu wpłaty.
8. Termin obowiązywania ofert
Oferty prenumerat obowiązują do wyczerpania zapasów.
9. Kontakt.
Telefon: 12 626 56 52
E-mail: prenumerata@czaswina.pl
Adres pocztowy: Czas Wina, ul. Balicka 255, Kraków 30-198

