
 

REGULAMIN USŁUGI AUDIOTEKA KLUB Z PŁATNOŚCIĄ JEDNORAZOWĄ 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi Audioteka Klub w 

wariancie na czas określony z płatnością jednorazową z góry (dalej „Usługa”) świadczonej 

przez Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Konstruktorska 12, 02-673 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 391239, NIP 521-36-18-086, REGON 142929237, o kapitale zakładowym w 

wysokości 2.117.208,00 złotych, opłaconym w całości (dalej „Usługodawca”). 

2. Dokumentami regulującymi umowę zawieraną z Usługodawcą, której przedmiotem jest 

świadczenie Usługi są: 

a) umowa na czas określony zawarta z Subskrybentem – potwierdzenie jej zawarcia 

obejmujące m.in. informację o zgodzie Subskrybenta na dostarczanie treści cyfrowych 

w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy wysłana jest na 

adres poczty elektronicznej Subskrybenta jako podsumowanie transakcji (dalej 

„Umowa”), 

b) niniejszy regulamin Usługi Audioteka Klub z płatnością jednorazową (dalej 

„Regulamin”), 

c) Regulamin Usługi Audioteka Klub (dalej „Regulamin Audioteka Klub”), dostępny na 

stronie www.audioteka.com. 

3. Płatność za Usługę dokonywana jest przez Subskrybenta z góry w formie jednorazowej 

opłaty w wysokości wynikającej z oferty. 

4. Umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, zawierana jest na czas określony 6 

miesięcy (180 dni). Okres ten stanowi jeden okres rozliczeniowy. Z dniem upływu okresu 

rozliczeniowego Usługa zostanie automatycznie wyłączona.  

5. Subskrybent dokonuje zapłaty za Usługę w formie jednorazowej płatności z góry.  

6. Z uwagi na to, że Usługa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na 

nośniku materialnym, w przypadku wyrażenia przez Subskrybenta zgody na rozpoczęcie 

natychmiastowego świadczenia Usługi (przed upływem 14 dniowego terminu na 

odstąpienie od umowy) Subskrybent traci prawo odstąpienia od Umowy, o czym jest 

informowany zgodnie z przepisami prawa. Do Umów zawieranych na podstawie 

niniejszego Regulaminu nie stosuje się okresu próbnego, o którym mowa w § 3 Regulaminu 

Audioteka Klub.  

7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Audioteka 

Klub przez jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń. Za rażące 

naruszenie postanowień Regulaminu przez Subskrybenta przyjmuje się: korzystanie z 

Usługi, Materiałów lub Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu 

Audioteka Klub. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Audioteka Klub oraz przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery, a niezdefiniowane w nim 

mają znaczenie nadane im w Regulaminie Audioteka Klub. 

9. Usługodawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zakończenia świadczenia Usługi z 

zachowaniem praw nabytych Subskrybentów. Subskrybent, który zawarł Umowę przed 



 

rezygnacją ze świadczenia Usługi przez Usługodawcę na warunkach określonych w 

Regulaminie ma prawo z niej korzystać na dotychczasowych warunkach do końca upływu 

okresu rozliczeniowego (przez czas obowiązywania Umowy). 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Regulaminem Audioteka Klub 

pierwszeństwo mają warunki niniejszego Regulaminu.  

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. 

  

 


