
Regulamin sprzedaży wydawnictw ze strony internetowej Muzeum Mazowsza Zachodniego w
Żyrardowie. Warunki ogólne

1. Właścicielem  strony  internetowej  jest  Muzeum  Mazowsza  Zachodniego  w  Żyrardowie,  ul.
Karola Dittricha 1, 96-300 Żyrardów.
2. Warunkiem  koniecznym  do  realizacji  zamówienia  jest  podanie  przez  zamawiającego
prawdziwego  adresu  zamieszkania  oraz  telefonu.  Dane  osobowe  służą  wyłącznie  do  realizacji
zamówień i nie są udostępniane innym osobom i firmom.
3. Ceny podane są cenami detalicznymi brutto.

Zakup można zrealizować 
- osobiście w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha1, 
opłata za zakupiony towar zgodnie z cenami podanymi na stronie internetowej Muzeum
- za pobraniem, wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z cennikiem 
Poczty Polskiej zamieszczonym na stronie http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/wysylka/
paczki/ Opłata za zakupiony towar zgodnie z cenami podanymi na stronie internetowej Muzeum 
plus koszty przesyłki.
- przelewem na konto Muzeum 87 1600 1462 1808 5440 3000 0001 (PLN), pełny adres Muzeum 
Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. Karola Dittricha 1, 96-300 Żyrardów, w tytule 
przelewu należy napisać Zakup książek (podać ilość sztuk) ze strony internetowej Muzeum. Do ceny 
książek należy doliczyć koszty przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Po dokonaniu 
płatności należy przesłać na adres internetowy Muzeum potwierdzenie przelewu w formie 
elektronicznej.
- w celu wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem - (46) 854 81 80, lub 
(46) 855 33 13 lub e-mailem muzeum@muzeumzyrardow.pl
4. Nazwy wydawców i ich znaki firmowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie
Muzeum wyłącznie w celach informacyjnych.
5. Zamówienie  przesyłane  pocztą  elektroniczną  zostanie  potwierdzone  także  za  pośrednictwem
poczty elektronicznej.
6. ZWROT Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.0.683)
klient może zrezygnować z towaru kupionego za pośrednictwem strony internetowej Muzeum bez
podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Muzeum gwarantuje zwrot kwoty
równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez
klienta  lub  przekazem  pocztowym  pod  adresem  wskazanym  w  zamówieniu.  Koszt  dostawy  i
odesłania towaru nie podlega zwrotowi.  Zwrot jest  możliwy tylko wówczas,  gdy towar nie był
używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD muszą być zwracane w
nienaruszonym opakowaniu.

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie  jest  realizowane  niezwłocznie  po  potwierdzeniu  przez  kupującego  chęci  zakupu
wybranych  egzemplarzy  towaru.  W  związku  z  tym,  że  zamówienia  realizowane  są  za
pośrednictwem Poczty Polskiej, należy spodziewać się przesyłki zgodnie z terminarzem. 
8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki od doręczyciela (z przyczyn od doręczyciela
niezależnych), przesyłka zostanie zwrócona do Muzeum a Klient będzie domagał się jej ponownego
wysłania, Muzeum będzie miało prawo doliczyć do wartości przesyłki opłatę dodatkową (cena za
ponowne wysłanie zamówionego towaru). Przesyłka zostanie wysłana ponownie za pośrednictwem
Poczty Polskiej.
9. Kolejne  zamówienie  od  Klienta,  który  nie  podjął  wcześniejszej  przesyłki  (nie  informując
pracowników Muzeum o rezygnacji z zamówienia) może być zrealizowane tylko pod warunkiem
płatności przelewem.
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10. Zwrot  pieniędzy  przelanych  przez  Klienta  na  konto  Muzeum  może  być  dokonany  tylko
przelewem bankowym na podane przez Klienta konto.

11. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do
Muzeum Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie oraz na przetwarzanie przez Muzeum
danych osobowych Klienta (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych).

12. Złożenie zamówienia na stronie internetowej Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków sprzedaży.

Bogusław Nietrzebka
Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
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