
Regulamin usługi Abonament numizmatyczny 2023 

1. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji usługi Abonament numizmatyczny 
oferowanej przez Sklep. 

2. Jeden wykupiony abonament uprawnia Klienta do nabycie jednego przedmiotu danej 
emisji (moneta kolekcjonerska, banknot kolekcjonerski, numizmat, zestaw 
kolekcjonerski) po cenie emisyjnej emitenta. 

3. W przypadku zakupu abonamentu w trakcie trwania roku kalendarzowego, na który 
obowiązuje zamówiony abonament,  Klient uprawniony będzie do nabycia 
przedmiotów emisji w cenie określonej w planie abonamentowym, których data 
emisja nastąpi po dacie nabycia i opłacenia abonamentu przez Klienta. 

4. Przedmioty objęte abonamentem zdefiniowane są w planach abonamentowych 
opisanych na stronie https://goldbroker.pl/abonament-numizmatyczny/. 

5. Zakup abonamentu następuje przez złożenie w Sklepie zamówienia na wybrany plan 
abonamentu i wniesienie na wskazany rachunek bankowy opłaty abonamentowej. 
Potwierdzeniem nabycia abonamentu jest faktura VAT, którą Klient otrzyma 
elektronicznie wraz z potwierdzeniem aktywacji abonamentu. 

6. Opłata abonamentowa jest ceną za prowadzenie usługi abonamentu przez Sklep 
na rzecz Klienta. Opłata nie obejmuje kosztu zakupu produktów  ani przesyłek na 
żądanie Klienta (z zastrzeżeniem pkt. 12), nie stanowi również przedpłaty na ich 
zakup. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień 
pkt. 16. 

7. Sklep pozostaje właścicielem przedmiotów abonamentu do czasu złożenia 
zamówienia i opłacenia ich wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki na 
żądanie Klienta. 

8. O dostępności nowego przedmiotu w ramach abonamentu Sklep jest zobowiązany 
poinformować Klienta  na minimum 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą 
emisji.  Informacja zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres email wskazany 
przez Klienta w zamówieniu planu abonamentowego.  Sklep nie odpowiada za 
ewentualne błędy w działaniu skrzynki email Klienta powodujące brak odebrania 
wiadomości z powiadomieniem o nowej emisji.  

9. Klientowi przysługuje w ramach abonamentu prawo do złożenia zamówienia 
na przedmiot emisji na warunkach oferty planu abonamentowego w terminie 7 dni 
od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 8, nie później jednak niż 
w dniu emisji. Po tym terminie Sklep może zmienić ofertę i warunki sprzedaży danego 
przedmiotu emisji. 

10. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia wraz z kosztami wysyłki na żądanie 
Klienta w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Sklep 
zobowiązany jest do wysyłki przedmiotu emisji w ciągu 3 dni roboczych od daty emisji 
jeżeli zamówienie Klienta zostało złożone i opłacone przed datą emisji lub w terminie 
3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności od Klienta za zamówienie w przypadku 
złożenia zamówienie po dacie emisji. 

https://goldbroker.pl/abonament-numizmatyczny/


11. Klient może zrezygnować w dowolnym momencie z zakupu wybranych lub wszystkich 
przedmiotów planu abonamentowego według własnego uznania. Rezygnacja 
z zakupu wybranych lub wszystkich przedmiotów planu abonamentowego 
nie uprawnia Klienta do roszczenia względem Sklepu do zwrotu części lub całości 
opłaty za abonament. 

12. Jeżeli klient złoży zamówienie na przedmiot emisji w terminie, o którym mowa w pkt. 
9, opłaci przedmiot emisji, ale nie opłaci kosztów wysyłki, wówczas Sklep wstrzyma 
wysyłkę przedmiotu emisji do czasu wyemitowania ostatniego waloru w danym 
kwartale kalendarzowym. Po tym terminie Sklep na własny koszt wyśle do Klienta 
wszystkie przedmioty emisji z danego kwartału, które zostały przez Klienta 
zamówione i opłacone w terminie określonym w pkt. 10.  

13. Brak wpłaty przez Klienta za zamówienie zgodnie z terminem określonym w pkt. 9 
powoduje utratę prawa do zakupu przedmiotu emisji na warunkach abonamentu. 

14. Sklep nie odpowiada za zmiany wprowadzane w planach emisyjnych przez emitentów 
przedmiotów planu abonamentowego. Zmiana planu przez emitenta nie uprawnia 
Klienta do żądania od Sklepu do zwrotu części lub całości opłaty za abonament. 

15. Usługa abonamentu wygasa wraz wysyłką przez Sklep ostatniego przedmiotu emisji 
w danym roku kalendarzowym lub w ciągu 7 dni od daty emisji ostatniego 
przedmiotu emisji w danym roku kalendarzowym. 

16. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni od dnia jego 
zamówienia i otrzymania potwierdzenia aktywacji abonamentu.   

17. Niniejszy regulamin nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z obowiązującego 
prawa. 

 


