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REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISMA PRZEMYSŁ 

DRZEWNY.RESEARCH&DEVELOPMENT 

skierowanego do profesjonalistów sektora leśno-drzewnego. 
 

 

§1.ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ kwartalnika „Przemysł Drzewny. 

Research&Development” w formie drukowanej lub elektronicznej można 

składać przez cały rok, od dowolnie wskazanego numeru wydania. Prenumerata 

(4 numery w roku) jest realizowana od numeru wskazanego przez 

Zamawiającego, po otrzymaniu przez Wydawcę zamówienia i wpłaty. 

Prenumerata czasopisma jest imienna i przesyłana na wskazany przez 

zamawiającego adres wysyłki (prenumerata drukowana) lub adres email. 

 

§2. DOSTĘPNE FORMY PRENUMERATY kwartalnika „Przemysł Drzewny. 

Research&Development”: 

• roczna drukowana: 4 numery w cenie 120 zł + 8% VAT 

• roczna elektroniczna (plik PDF): 4 numery w cenie 99 zł + 8% VAT 

 

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ 

Zamowienia przyjmowane są: 

Telefoniecznie: 880 100 682 

Mailowo: prenumerata@przemysldrzewny.eu 

Lub przez sklep internetowy: https://przemysldrzewny.eu/index.php/sklep/ 

Wysyłka kwartalnika „Przemysł Drzewny. Research&Development” będzie 

realizowana przez Wydawcę po zaksięgowaniu wpłaty za wybrany okres 

prenumeraty na rachunku wskazanym w zamówieniu. 

 

§4. KONTO I DANE WYDAWCY 

Forestor Communication 

85-009 Bydgoszcz 

tel.: +48 609 192 635 

e-mail: prenumerata@przemysldrzewny.eu 

www.przemysldrzewny.eu 

Konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI 

79 1050 1025 1000 0090 9922 2474 

 

§5. KOSZTY WYSYŁKI 

Koszty wysyłki prenumerat krajowych zawartych na czas określony oraz 

odnawialnych pokrywa Wydawca.  

Koszty wysyłki prenumerat zagranicznych pokrywa Zamawiający zgodnie z 

cennikiem Poczty Polskiej. 
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6. REKLAMACJA 

Zamawiający zgłasza Wydawcy ewentualne braki w dostawach lub informacje o 

wadach jakościowych otrzymanego egzemplarza. Reklamacje dotyczące braków 

powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w 

numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane 

natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy. W 

wyniku poinformowania Wydawcy o ww. brakach lub wadach, ten uzupełnia 

braki lub wymienia wadliwy egzemplarz. 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i braki w dostawach, 

które wynikają z winy drukarni lub dostawców, spowodowane czynnikami 

niezależnymi od Wydawcy. 

 

 

§7. DOSTEP DO WERSJI ELEKTRONICZNEJ  

• Link do zakupionych numerów jest ważny przez rok od jego otrzymania. 

• Użytkownik może pobrać plik PDF na dowolny nośnik umożliwiający 

odczyt pliku PDF. Odczyt pliku możliwy jest po wpisaniu hasła 

przesłanego imiennie do zamawiającego na wskazany adres e-mail. 

• Nie jest możliwe wyodrębnianie stron z pliku, udostępnianie pliku innym 

osobom, szczególnie na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych czy na platformach dystrybucji mediów. 

• Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie otrzymanego pliku 

i hasła dostępu w poufności.  

• Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy 

użyciu jego danych, a zwłaszcza hasła. 

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wydawcę 

o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego loginu i o każdym innym 

naruszeniu zabezpieczeń pliku. 

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody 

poniesione przez Wydawcę lub inne podmioty na skutek użycia hasła 

Użytkownika przez osoby trzecie. 

  

§8. REZYGNACJA 

Rezygnację z prenumeraty można złożyć w dowolnym momencie. Wymagana 

jest forma pisemna rezygnacji z zachowaniem 30-dni poprzedzających kolejny 

kwartał. Wówczas różnica między prenumeratą zrealizowaną, a 

niezrealizowaną będzie zwracana na podstawie faktury korygującej. 

 

§9. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający upoważnia Wydawcę do wystawienia faktury elektronicznej bez 

podpisu odbiorcy. 

Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Wydawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

niezbędnym dla realizacji prenumeraty. 


