Regulamin promocji „BOX Plus”
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „BOX Plus”.
2. Organizatorem Promocji jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą 31-111 Kraków, al. Krasińskiego 11a,
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod
numerem RIK 92/2016, NIP 676 2502246, REGON 363717113, zwane dalej PWM.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.05.2021 r. i trwa do 25.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. PWM
zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania promocji.
4. Promocja skierowana jest do szkół i instytucji muzycznych, bibliotek, księgarń mających siedzibę na terytorium
Polski oraz dla klientów indywidualnych, korzystających z księgarni internetowej, z dostawą na terytorium Polski.
5. Przedmiotem Promocji jest pakiet publikacji (do wyboru 5 jego wersji) płytowych, książkowych i nutowych,
wybranych przez PWM, w tym publikacji BOX 100 na 100 – Muzyczne Dekady Wolności oraz pozycji płytowych z serii
ANAKLASIS, pozycji książkowych z serii DZIEDZICTWO MUZYKI POLSKIEJ (DMP) i pozycji nutowych z serii
STRUMENTO; oferowany w cenie 349,00 zł. Cena pakietu jest ceną ostateczną. Promocja nie łączy się z innymi
akcjami promocyjnymi, w szczególności z: kodami rabatowymi, rabatami księgarskimi, rabatami dla pracowników i
autorów.
6. Zawartość pakietu określa PWM. Klient nie ma możliwości wyboru produktów, które składać się będą na pakiet.
Zawartość pakietu może ulec zmianie wraz z wyczerpywaniem się zapasów poszczególnych tytułów.
7. Jeden klient może zakupić dowolną ilość pakietów promocyjnych.
8. Wszyscy klienci mogą dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.pwm.com.pl.
Dodatkowo szkoły, klienci instytucjonalni i biznesowi mogą złożyć zamówienie poprzez kontakt z działem handlowym
za pośrednictwem maila handel@pwm.com.pl.
9. Koszty wysyłki pakietu pokrywa klient, chyba że ogólna wartość zamówienia przekracza kwotę 200 zł. Po
przekroczeniu tej kwoty koszty wysyłki pokrywa PWM. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera FedEx lub
paczkomatów Inpost. Możliwy jest też odbiór osobisty zamówienia w księgarni firmowej PWM przy al. Krasińskiego
11 a w Krakowie.
10. Zamówienia można opłacić gotówką w kasie PWM, kartą płatniczą, bądź poprzez system internetowych
płatności, za pobraniem lub w drodze przedpłaty (przelewem na konto). W przypadku szkół i instytucji muzycznych
dopuszczalna jest płatność terminowa, na podstawie faktury, płatnej przelewem w terminie do 14 dni, pod
warunkiem gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 250 zł. Limit ten może być zrealizowany wielokrotnością
pakietów lub zamówieniem dodatkowych pozycji z oferty PWM, nieobjętych niniejszą Promocją.
11. Klientowi instytucjonalnemu i biznesowemu nie przysługuje prawo zwrotu pakietu zakupionego w ramach
Promocji.
12. Klient indywidualny może dokonać zwrotu towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego,
zgodnie z regulaminem sklepu internetowego PWM, udostępnionego pod adresem:
https://pwm.com.pl/pl/page/regulamin_sklepu_internetowego.html
13. Klient indywidualny może dokonać zwrotu, o którym mowa w pkt. 12, bez podania przyczyny, przy spełnieniu
następujących kryteriów:
a) Zwracany towar nie może być używany, kopiowany ani w żaden sposób zniszczony.
b) Klient zobowiązany do zwrotu towaru do księgarni stacjonarnej PWM na własny koszt.
c) Klient zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu.
d) Po otrzymaniu towaru przez księgarnię stacjonarną całkowity koszt zamówienia zostanie zwrócony Klientowi
przelewem na konto bankowe lub gotówką, w zależności od formy płatności wybranej podczas zakupu pakietu.
14. Pakiet promocyjny może być zwrócony wyłącznie w całości. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia (zwrotu) w
zakresie tylko niektórych produktów z pakietu zakupionego w ramach Promocji.
15. Obniżona cena produktu dotyczy tylko zakupu w pakiecie.
16. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
17. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w
szczególności Rozporządzenie 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
18. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym regulaminie oraz – w
przypadku zamówień złożonych poprzez sklep internetowy - akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego,
opublikowanego na stronie PWM.
19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail
handel@pwm.com.pl.

a) W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
b) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
c) Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych
uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.
20 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny
rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne
prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
21. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez jego
publikację na stronie PWM. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed
dokonaniem zmiany.
22. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia
regulaminu serwisu dostępnego na stronie internetowej: www.pwm.com.pl oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

