
Załącznik nr 4 

Zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym 

empik.com 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Warunkiem zakupu Muzyki mp3 jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie 

Internetowym empik.com. 

2. Muzyka mp3 sprzedawana jest tylko na terytorium Polski. Na stronie empik.com ma 

miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Empik sprawdza z jakiej lokalizacji 

(kontynentu, kraju,  województwa  i  miejscowości)  Klient  składa  zamówienie.  W  

przypadku,   w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, 

Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu 

wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące 

geolokalizacji są zawarte w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności”, 

dostępnym w Sklepie Internetowym Empik.com.. 

3. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Muzyki mp3 może zostać 

zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry. 

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia 

1. W celu złożenia zamówienia na Muzykę mp3 należy: 

a. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com; 

b. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk 

„Do koszyka” (lub równoznaczny); 

c. wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT); 

d. wybrać formę płatności; 

e. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail); 

f. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach 

powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy); 

g. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. 

2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur   

w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie 

Klienta.. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, 

faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem. 

3. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty 

Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Muzykę mp3. 

4. W przypadku zakupu Muzyki mp3, która po zakupie zapisywana jest na koncie 

Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (sekcja „Produkty cyfrowe”), 

Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu 

zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność 

Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do 

realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem 

znaków. 

5. W przypadku zamówienia jednocześnie Muzyki mp3 i produktu/-ów innego rodzaju, 

https://www.empik.com/polityka-prywatnosci


zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Muzyki mp3 oraz 

zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie 

zrealizowane oddzielnie. 

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie 

Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia 

złożonego przez Klienta. 

7. Zamówienie zawierające Muzykę mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie 

otrzymania przez Empik od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia 

dokonania pełnej płatności. 

8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Empik prześle potwierdzenie 

przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto 

wiadomość e-mail zawierać będzie: 

a. potwierdzenie otrzymania płatności; oraz 

b. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego produktu z kategorii 

Muzyka mp3 w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”. 

9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Empik poinformuje Klienta o 

zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W 

przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Empik dokona 

zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu 

Sklepu Internetowego empik.com. 

 
§3. Odstąpienie od umowy 

1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie 

przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Muzyki mp3, 

która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy i po poinformowaniu go przez Empik o utracie prawa odstąpienia od 

umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta). 

§4. Zasady korzystania z Muzyki mp3 

1. Zakupiona i opłacona Muzyka mp3 będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się 

w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty 

cyfrowe”. Maksymalna liczba pobrań zakupionego produktu Muzyka mp3 to 5 (pięć) 

razy. 

2. W celu pobrania Muzyki mp3 należy kliknąć przycisk „Pobierz” znajdujący się przy 

produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie mp3 lub 

zip. 

3. W ofercie znajdują się Albumy mp3, które zawierają Utwory mp3 niedostępne do 

zakupu pojedynczo. 

4. Produkt z kategorii Muzyka mp3 może się różnić od produktu w wersji tradycyjnej 

(CD, DVD, Vinyl, Blue Ray). 

5. W przypadku wygaśnięcia przysługującej Empik licencji dystrybutora na 

udostępnianie danego produktu z kategorii Muzyka mp3, zostanie on wycofany ze 

sprzedaży oraz usunięty z „Produktów cyfrowych” w zakładce „Twoje konto” bez 

możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie 



zakupionej Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta. Empik nie świadczy usługi 

przechowywania Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient 

ponosi ryzyko niezapisania Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta po dokonaniu 

zakupu. 

6. Muzyka mp3 jest sprzedawana wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3, w jakości 

nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz oraz nie jest chroniona technicznymi środkami 

ochrony, takimi jak system DRM (Digital Rights Management). Kupujący nie ma 

możliwości wyboru poziomu jakości. 

7. Klient ma prawo korzystać z Muzyki mp3 wyłącznie na własny użytek i nie może 

udostępniać Muzyki mp3 innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do: 

a. rozpowszechniania Muzyki mp3 lub jej opracowań w całości lub we 

fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że 

przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie; 

b. zwielokrotniania Muzyki mp3 w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku 

osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Muzyki mp3, chyba że 

przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie. 

§5. Reklamacje dotyczące zakupu Muzyki mp3 

1. Klient może zgłosić do Empik reklamację w szczególności w przypadku, gdy: 

a. zakupiona Muzyka mp3 okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się; 

b. dokona zapłaty za Muzykę mp3 i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu 

udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu. 

2. Empik ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o 

sposobie dalszego postępowania. 

§6. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się 

postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com. 
 


