Regulamin prenumeraty
Poniższe warunki prenumeraty stanowią regulamin, który zamawiający akceptuje w momencie
zgłoszenia zamówienia.
1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest prenumerata przez KLIENTA jednego z tytułów oferowanych przez Dom
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: 0000086763 zwaną dalej SPRZEDAWCĄ.
2. Dostawa
Prenumerata realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, każdy numer wysyłany jest na
wskazany adres listem ekonomicznym. Prenumerata rozpocznie się najpóźniej w ciągu 3 tygodni od
chwili dokonania płatności przez Klienta jeśli zamówienie obejmuje numer aktualny oraz w ciągu 10
tygodni jeśli zamówienie obejmuje numer jeszcze nie wydany. Koszty przesyłki pokrywa sprzedawca.
Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania z opłaconej prenumeraty należy zgłaszać
nie później niż po 20 dniach od ukazania się danego numeru czasopisma na rynku. Sprzedawca
uzupełnia braki na swój koszt.
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 Sprzedawcę 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
Sprzedawca. 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. Rezygnacja z prenumeraty.
Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej
trwania. Sprzedawca zwraca część wpłaty za niezrealizowane numery prenumeraty w terminie 14 dni
od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, fax, list).
5. Cennik prenumeraty.
Od 1 stycznia 2016 obowiązuje cennik: 75 zł brutto za 6 kolejnych numerów, 135 zł brutto za 12
kolejnych numerów, przy czym każdorazowo klient jest informowany przez sprzedawcę o cenie a
sprzedawca zastrzega sobie prawo ogłaszania promocji, zniżek, przyznawania rabatów, sprzedaży
łącznej prenumeraty z innymi towarami oferowanymi przez niego w cenie niższej, niż podane w
cenniku.
6. Termin obowiązywania oferty
Oferty prenumerat obowiązują do wyczerpania zapasów.
7. Kontakt.
Telefon: +48 (12) 638 13 80 wew. 44
E-mail: kontakt@domwina.pl
Adres pocztowy: Dom Wina Sp. z o.o., ul. Balicka 255, 30-198 Kraków

