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Regulamin zakupu płyty 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego za 

pośrednictwem strony internetowej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez 

podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy. Bieg 

terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do 

umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe dostarczane w 

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien 

poinformować Teatr o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego 

oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin 

do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą 

wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. 

4. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, 

jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu 

wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot 

zamówienia osobiście w siedzibie Teatru, bądź odsyłając produkt do siedziby Teatru. 

5. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej 

na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Teatr informuje, że koszty zwrotu 

produktu ponosi Klient. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Teatr zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o 

odstąpieniu od umowy. Jednakże Teatr może wstrzymać się ze zwrotem płatności 

otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub 

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Teatr dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 

Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla 

niego z żadnymi kosztami. 


