
REGULAMIN PRENUMERATY MAGAZYNU PUPIL 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i wysyłki bezpłatnego kwartalnika Pupil, 

wydawanego przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CERTECH” Jan Kuca, Jerzy 

Motyka Sp. J. z siedzibą w Niedomicach pod adresem ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice, 

KRS nr 0000011300 (dalej jako „Sprzedający”). Sprzedaż prenumeraty prowadzona jest przez 

Sprzedającego. 

2. Zamówienia mogą dotyczyć jednego wydania lub kolejnych (maksymalnie czterech) 

wydań kwartalnika Pupil (dalej jako Prenumerata). Prenumerata magazynu może być 

rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować aktualne lub kolejne wydania zgodnie z 

ofertą Sprzedającego. 

3. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej jako 

Klient). 

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych i 

konserwacyjnych. 

5. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta i 

dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma czternaście dni od złożenia 

zamówienia. Przedpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o 

numerze:  

ING Bank Śląski 59 1050 1562 1000 0090 8031 9354. 

6. Zamówienie można dokonać poprzez  

wypełnienie formularza na stronie: 

 

wysłanie maila na adres: prenumerata@epupil.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: 

Zamawiam Prenumeratę” 

W treści wiadomości podać dane niezbędne do realizacji zamówienia: 

___________________________________ 

a) imię i nazwisko: 

b) adres e-mail: 

c) adres do wysyłki: 

d) numer telefonu: 

e) numer/y zamawianych wydań: 

f) koszt zamówienia: (wg. cennika) 

___________________________________ 

7. Zakupiona Prenumerata, realizowana jest poprzez wysłanie Magazynu Pupil pod wskazany 

w pkt. 6d) adres za pośrednictwem Kuriera FedEx. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych za 

pośrednictwem których wysyłana jest Prenumerata. 

8. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych 

celów Sprzedającego. Regulamin Prenumeraty dostępny pod adresem: https://tiny.pl/76jsv 

9. Przetwarzanie danych Klientów odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu 



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych). Administratorem danych osobowych wskazanych w punkcie 6 jest 

Sprzedający. Dane osobowe Klientów przetwarzane są dla celów wykonania umowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie 

https://www.certech.com.pl/polityka-prywatnosci/. 

10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie w formie 

elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego.  

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania zamówień z 

nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi, a także pochodzące od Klientów, 

którzy wcześniej nie odebrali przesyłki wysłanej za pobraniem. 

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich 

dostępnych środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed 

realizacją zamówienia telefonicznie bądź mailowo. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo 

realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 

realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 

Klienta, podając przyczynę. 

14. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. 

15. W przypadku niezgodności, reklamowany towar wraz z pismem określającym 

niezgodność, należy odesłać na adres CERTECH. Kontakt dotyczący reklamacji: 

prenumerata@epupil.eu (w temacie: Reklamacja) 

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od wpływu reklamacji. Reklamacje 

niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrywania. W 

żadnym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego nie może przekroczyć wartości 

odpłatności za Usługę. 

16. W okresie czternastu dni od dostarczenia Zamówienia, Klient będący konsumentem ma 

prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia umowy, według ogólnych 

zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z 

ustawą zwrotowi nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich, 

takie jak teksty, oprogramowanie, płyty CD z muzyką, itp. Sprzedający w ciągu siedmiu dni 

dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. 

17. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy 

opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku klient nie powinien 

przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół 

szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.  

18. Aktualny cennik Prenumeraty dostępny jest w punkcie 25 Regulaminu. Ceny Prenumeraty 

oferowanej przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają 

podatek VAT), chyba że są oznaczone jako netto. Na wskazane w cenniku ceny składają się 

jedynie koszty wysyłki magazynu oraz koszt przygotowania zamówienia do wysyłki (nakład 

pracy oraz materiały) poniesione przez Sprzedającego. 

19. Ceny podawane w Serwisie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.certech.com.pl%2Fpolityka-prywatnosci%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Sjfd-KdINOPwDchb9K_I19oqZfcJRdpG4JyQ7FL1scVe2SWWd_hrbCIc&h=AT2-pfUXE3xV2sWwWmT3hu98agxsalY0FhaKnC7kgmo3NJ6oJoValZ47tR7wh85r57NBhxI3wcnW1fm2zEKXe70WU3-a59SK9mYoNOM9befJq5RZeb0uSaPRhh4D4mP3rQ


pokrywany przez Sprzedającą. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, 

uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów jest przedstawiana Zamawiającemu 

w ramach składanego zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia. 

20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Prenumeraty znajdującej się w ofercie, 

wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji 

promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie 

zmiany. 

21. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). 

22. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. 

Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności 

jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje się 

bezwzględnie podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego 

przepisu Regulaminu. 

23. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na profilu FB Sprzedającego. 

Sprzedawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy 

jednak niż dzień ich publikacji. 

24. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawne, Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i 

rzeczowo. 

25. Cennik usługi: 

Liczba zamówionych wydań:  

Kurier FedEx 

Dla klientów indywidualnych 

1 wyd.    13,00 zł 

2 kolejne wyd. 26,00 zł 

3 kolejne wyd. 39,00 zł 

4 kolejne wyd. 52,00 zł 

Wysyłka pakietów (pakiet=30 sztuk)  

1 wyd.    25,00 zł 

2 kolejne wyd. 50,00 zł 

3 kolejne wyd. 75,00 zł 

4 kolejne wyd. 100,00 zł 

Jeśli chcesz otrzymać fakturę, w uwagach podaj numer NIP 

 

Ceny obejmują: koszty wysyłki wg operatora + koszt przygotowania. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem. 21.02.2022r. 

 


