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Regulamin usługi „The Teacher online”
§1
Usługa i usługodawca
1. „The Teacher online” to usługa świadczona w ramach portalu internetowego www.teacher.pl, polegającą na udostępnieniu poszczególnych
wydań magazynu „The Teacher” w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet w subdomenie: www.online.teacher.pl.
2. Dostawcą usługi „The Teacher online”, zwaną dalej „usługą”, jest wydawnictwo The Teacher z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 15/21 w Warszawie
(kod: 02-370), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 427633, dalej
zwanym „usługodawcą”.
3. Usługa świadczona jest od 1 października 2011 roku.
§2
Warunki świadczenia usługi
1. Użytkownikiem usługi jest osoba, która za pośrednictwem sklepu internetowego The Teacher (www.sklep.teacher.pl) zamówi odpowiedni produkt
w ramach usługi oraz dokona należnej płatności zgodnej z cennikiem i na warunkach funkcjonowania sklepu.
2. W ramach usługi użytkownik otrzymuje dostęp online do określonej liczby wydań magazynu The Teacher, oznaczonej w opisie produktu oraz w
niniejszym regulaminie. (§3).
3. Użytkownik nie może przekazywać swojego ID oraz hasła osobom trzecim.
4. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu określonego w §2. pkt 3 usługodawca ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do wykupionej
usługi online. Ponowne włączeniu usługi będzie możliwe wyłącznie po ponownym wykupieniu usługi przez użytkownika.
5. Po dokonaniu zamówienia i płatności, na adres podany przez użytkownika przesyłana jest „Karta klubu The Teacher”, na której znajdują się dane
użytkownika (imię i nazwisko), jego indywidualny numer ID oraz hasło. Korzystając z tych danych użytkownik loguje się do internetowego serwisu
usługi, znajdującego się pod adresem: www.online.teacher.pl. Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do wykupionych w ramach usługi
poszczególnych wydań magazynu The Teacher.
6. W przypadku zgubienia, kradzieży, lub utracenia Karty Klubowej należy niezwłocznie poinformować usługodawcę.
7. W przypadku zgubienia, kradzieży, lub utracenia Karty Klubowej można pisemnie wystąpić do usługodawcy o wystawienie duplikatu karty z
nowym hasłem dostępu do konta Użytkownika.
a. Koszt wystawienia duplikatu jednej karty i wysłania do użytkownika wynosi 5 zł.
b. Koszt związany z wystawieniem i wysłaniem duplikatu karty Klubu ponosi użytkownik.
8. W wypadku rezygnacji użytkownika z usługi, usługodawca nie zwraca użytkownikowi kosztów wykupienia usługi.
9. Do poprawnego przeglądania magazynów w ramach usługi, na komputerze użytkownika musi być zainstalowany darmowy komponent „Adobe
Flash Player”.
10. Wszelkie reklamacje dot. niemożliwości skorzystania z usługi lub nieprawidłowości w działaniu systemu usługi rozpatrywane są w ciągu 5 dni
roboczych od dnia ich wpłynięcia. Problemy techniczne zgłaszane są wyłącznie drogą e-mailową na adres: subscription@online.teacher.pl.
§3
Rodzaje produktów i warunki udostępniania
1. „The Teacher online – pakiet standard” to produkt w ramach którego użytkownik otrzymuje: 10 kolejnych wydań magazynu The Teacher,
udostępnionych co miesiąc w przeciągu roku. Dostęp do poszczególnych wydań kończy się 15 dnia 12 miesiąca miesiącach licząc od dnia
udostępnienia pierwszego numeru prenumeraty.
2. „The Teacher online – pakiet premium” to produkt w ramach którego użytkownik otrzymuje: 10 kolejnych wydań magazynu The Teacher,
udostępnionych co miesiąc w przeciągu roku oraz dostęp do wszystkich poprzednich wydań magazynu The Teacher, które ukazały się od początku
istnienia magazynu. Dostęp do oferowanych w ramach produktu wydań kończy się po 12 miesiącach licząc od dnia udostępnienia numerów
archiwalnych wraz z pierwszym numerem w ramach prenumeraty online.
3. „The Teacher online – pakiet ultimate” to produkt w ramach którego użytkownik otrzymuje: 10 kolejnych wydań magazynu The Teacher,
udostępnionych w przeciągu roku oraz dostęp do wszystkich poprzednich wydań magazynu The Teacher, które ukazały się od początku istnienia
magazynu. Dostęp do oferowanych w ramach produktu wydań kończy się po 12 miesiącach licząc od dnia udostępnienia numerów archiwalnych
wraz z pierwszym numerem w ramach prenumeraty. Dodatkowo użytkownik otrzymuje prenumeratę The Teacher w wersji papierowej (równoległą
do wydań udostępnianych online) oraz upominek w postaci książki w języku angielskim.
4. „The Teacher online – archiwum” to produkt w ramach którego użytkownik otrzymuje: roczny dostęp do wszystkich poprzednich – w chwili
złożenia zamówienia - wydań magazynu The Teacher, które ukazały się od początku istnienia magazynu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszej usługi jest dostępny w siedzibie usługodawcy.
2. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady świadczenia usługi. Wykupienie któregokolwiek produktu w ramach usługi oznacza
jednoczesne zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu usługi leżące po stronie użytkownika, w szczególności, powstałe
z powodu podania nieprawidłowych danych osobowych przez użytkownika w chwili zamówienia, złej konfiguracji komputera użytkownika oraz
nieprawidłowości w działaniu sieci internetowej operatora świadczącego usługi użytkownikowi.
4. Wszelką korespondencję do usługodawcy należy kierować pod adres: Wydawnictwo The Teacher, ul. Białobrzeska 15/21, 02-370 Warszawa,tel.:
/22/ 425 19 44 fax: /22/ 213 84 40, e-mail: subscription@online.teacher.pl

