
Regulamin Usługi „Pakiet Słów” i „Czytanie bez limitu” 

 

Art. 1 

Zakres Regulaminu 

 

1. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Usług „Czytanie bez limitu” i 

„Pakiet Słów” – zwany dalej Regulaminem, dostępnym poprzez Serwis na 

stronie www.legimi.com oraz przy pomocy Aplikacji, a także na każde żądanie 

Użytkownika. 

2. Regulamin nie wpływa na zakres i czas trwania umów abonamentowych usługi 

„Czytanie bez limitu” zawartych przed 25 grudnia 2014 r., przed 28 kwietnia 

2016 r. oraz przed 28 lipca 2016 r. zgodnie z wcześniej obowiązującymi 

regulaminami. Regulamin nie znajduje także zastosowania wobec umów 

zawartych w ramach pozostałych regulaminów, w tym „Regulaminu Usługi 

Czytelnia Play by Legimi”. 

3. Usługodawcą jest Legimi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, NIP 7781460897, REGON 

301031192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

– prowadzonego przez  Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 0000321842, kapitał zakładowy w wysokości 27.850,00 zł, adres e-mail: 

support@legimi.com, numer telefonu: +48 22 250 11 80. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje 

odpowiednie zastosowanie Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z 

serwisu internetowego pod adresem http://www.legimi.com/ dostępny pod 

adresem www.legimi.com/pl/regulamin/ (dalej zwany Regulaminem Serwisu). 

Niniejszy Regulamin stanowi warunki dodatkowe świadczenia Usługi „Czytanie 

bez limitu”, do warunków określonych w Regulaminie Serwisu.  

5. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje należy rozumieć: 

a. Abonament – wybrany przez Użytkownika pakiet ilości słów w ramach 

wskazanych Stron i ilości dostępnych Urządzeń do korzystania z usługi 

„Pakiet Słów” w danym Okresie rozliczeniowym za określoną opłatą, lub 

wybór usługi „Czytanie bez limitu”, która nie zawiera ograniczeń co do 

ilości słów. 

b. Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające tekst Publikacji 

Elektronicznej odczytane przez lektora.  
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c. Ebook TTS – Publikacja elektroniczna mechanicznie zmieniona na 

postać dźwiękową za pośrednictwem syntezatora mowy, na podstawie 

dostępnych słowników. 

d. Aplikacja – Oprogramowanie - aplikacja „Legimi – ebooki bez limitów” 

dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepach z aplikacjami: App Store, 

Google Play, Windows Phone Store, Windows Store i Galaxy Apps. 

Aplikacja tworzona jest w wersji dla danego typu Urządzenia i działa 

tylko na tym Urządzeniu. Administrator nie jest w stanie przewidzieć z 

wyprzedzeniem ewentualnych zmian w tym zakresie. Aktualna lista 

wspieranych aplikacji znajduje się na stronie: 

http://www.legimi.com/pl/pobierz-legimi/. 

e. E-czytnik z obsługą Aplikacji – urządzenie przenośne z ekranem e-ink, 

służące do czytania e-booków, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji. 

Lista wspieranych e-czytników z obsługą Aplikacji obejmuje: Onyx Boox 

C65 HD, Onyx Boox T68 Lynx, inkBOOK Onyx, inkBOOK Obsidian, 

inkBOOK 8’ Administrator nie jest w stanie przewidzieć z 

wyprzedzeniem ewentualnych zmian w tym zakresie. Aktualna lista 

wspieranych e-czytników z obsługą Aplikacji może być sprawdzona na 

stronie: http://www.legimi.com/pl/pobierz-legimi/certyfikowane-

czytniki/. 

f. Plik dźwiękowy – Audiobook lub Ebook TTS.  

g. Okres rozliczeniowy – okres cykliczny jednego miesiąca, gdzie pierwszy 

okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia wyboru i opłacenia 

Abonamentu (po upływie okresu próbnego, jeśli dotyczy), a kolejne 

okresy rozliczeniowe rozpoczynają się z dniem każdego miesiąca 

odpowiadającym dniu, od którego rozpoczęto liczenie okresu 

rozliczeniowego w pierwszym miesiącu (po upływie okresu próbnego, 

jeśli dotyczy).  

h. Opłata dodatkowa – opłata równa opłacie za Abonament według 

wybranego pakietu przez Użytkownika, pobierana w czasie Okresu 

rozliczeniowego, w przypadku wystąpienia ujemnego salda Stron 

Użytkownika.  

i. Strona - to 200 słów, gdzie za słowo uznawany jest dowolny ciąg znaków 

oddzielony spacjami lub znakami interpunkcyjnymi.  

j. Synchronizacja – połączenie Urządzenia z Serwisem (wymagane 

połączenie z Internetem) celem uaktualnienia danych pobranych 
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Publikacji elektronicznych lub Pliku dźwiękowego i przeczytanych słów 

w ramach Stron w zakresie salda Stron. 

k. Środek Płatniczy – są to w szczególności: karty płatnicze lub konta 

PayPal lub innego wskazanego w Serwisie środka płatności, który 

umożliwia cykliczne automatyczne pobieranie opłaty z rachunku 

Użytkownika. 

l. Urządzenie – urządzenie, z wykorzystaniem którego Użytkownik może 

korzystać z Usługi. Lista Urządzeń zawarta jest w art. 3 ust. 6 

Regulaminu 

m. Urządzenie Samsung – urządzenie marki Samsung, posiadające 

zaktualizowany system Android w wersji co najmniej 4.0.3, który 

posiada dostęp do aplikacji Galaxy Apps. 

n. Usługa – oznacza Produkt oferowany w ramach Serwisu oraz poprzez 

Aplikacje i obejmuje w sobie usługę „Czytanie bez limitu” i usługę 

„Pakiet Słów”. 

o. Usługa Audio – usługa polegająca na odtwarzaniu Plików Dźwiękowych.  

 

 

Art. 2 

Świadczona Usługa  

 

1. Usługa umożliwia abonamentowy, czasowy dostęp do wszystkich Publikacji 

elektronicznych, oznaczonych jako dostępne w Abonamencie i oferowanych 

przez Usługodawcę poprzez Serwis oraz poprzez Aplikację. Dostęp ten dla 

usługi „Pakiet Słów” jest stosownie do wybranego Abonamentu ograniczony 

ilością przeczytanych słów, a także ograniczony ilością możliwych Urządzeń do 

jednoczesnego korzystania. W przypadku wyboru w ramach Abonamentu 

usługi „Czytanie bez limitu” Użytkownik nie ma ograniczeń co do ilości 

przeczytanych słów. Możliwe Abonamenty określa cennik przedstawiony w 

Serwisie i w Aplikacji, a także jako załącznik do niniejszego Regulaminu.   

2. Aplikacja dokonuje automatycznie ustalenia ilości przeczytanych słów przez 

Użytkownika. Aplikacja po wyświetleniu przez przynajmniej 3 sekundy danej 

Strony Publikacji elektronicznej na danym Urządzeniu, uznaje słowa 

znajdujące się na danej Stronie jako przeczytane. Kilkakrotne wyświetlenie 

tego samego fragmentu Publikacji elektronicznej w Aplikacji na danym 

Urządzeniu nie skutkuje podwójnym zliczeniem danych słów, o ile Użytkownik 



w trakcie czytania danej Publikacji elektronicznej nie dokona reinstalacji 

Aplikacji lub nie wyloguje się z niej.  

3. W przypadku przeczytania tego samego fragmentu Publikacji elektronicznej na 

innym Urządzeniu, z powodu posługiwania się przez każde z Urządzeń 

osobnym licznikiem przeczytanych słów, te same słowa zostaną ponownie 

uznane za przeczytane i odjęte od dostępnej ilości słów.  W momencie 

Synchronizacji Urządzenia zliczona liczba słów przekazywana jest do Serwisu i 

odejmowana od salda Stron Użytkownika. 

4. Dla Usługi „Pakiet Słów” w Koncie Użytkownika prowadzone jest saldo Stron. 

Saldo Stron określa tylko i wyłącznie informacyjnie dla Użytkownika 

zaokrągloną do pełnych Stron ilość słów pozostałych do wykorzystania w 

ramach dokonanych opłat za pakiety słów – za Abonament lub Opłaty 

dodatkowe. Ujemne saldo Stron oznacza przeczytanie większej ilości słów niż 

pobranych i opłaconych pakietów słów. Aplikacja uaktualnia saldo Stron przy 

każdej Synchronizacji. Każde Urządzenie w momencie Synchronizacji uzyskuje 

informacje o pozostałej do wykorzystania ilości słów – dostępnym saldzie 

Stron. Użytkownik może sprawdzić aktualne saldo Stron w ustawieniach 

Aplikacji lub w Serwisie w zakładce ustawienia Konta Użytkownika. 

5. Wraz z rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu rozliczeniowego saldo Stron 

powiększane jest o ilość słów odpowiadających pakietowi Stron przyjętych dla 

wybranego Abonamentu. Słowa nie wykorzystane w danym Okresie 

rozliczeniowym przechodzą do wykorzystania na kolejny Okres rozliczeniowy. 

W przypadku wyczerpania w trakcie Okresu rozliczeniowego ilości słów, 

wcześniej opłaconych, podczas Synchronizacji nastąpi automatyczne dodanie 

do  salda dodatkowej ilości słów odpowiadającej ilości Stron dla danego 

wybranego Abonamentu, którego dotyczy Okres rozliczeniowy. Pod warunkiem 

możliwości pobrania wcześniej od Użytkownika Opłaty dodatkowej równej 

wysokości opłaty za dany Abonament. Akceptacja niniejszego Regulaminu wraz 

z podaniem i podpięciem do konta Środka Płatniczego oznacza zgodę 

Użytkownika na pobieranie każdorazowo Opłaty dodatkowej za dodatkowe 

pakiety ilości słów do momentu ustanowienia dodatniego salda Stron – to jest 

wskazania ilości słów możliwych do przeczytania w ramach Usługi „Pakiet 

Słów”.  

6. W przypadku wyczerpania ilości słów w trakcie Okresu rozliczeniowego i 

braku dodatniego salda Stron Urządzenie zablokuje Usługę „Pakiet Słów”, aż do 

momentu ustanowienia dodatniego salda Stron zgodnie z postanowieniami ust. 



4 niniejszego artykułu.  Podobnie Urządzenie zablokuje Usługę gdy nie można 

pobrać automatycznie Opłaty dodatkowej lub opłaty za Abonament w dniu 

rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego.  Brak możliwości pobrania 

opłaty za Abonament blokuje dostęp do Usługi także w stosunku do 

niewykorzystanych słów, które przeszły na kolejny Okres rozliczeniowy.  

7. Z Usługi można korzystać tylko z następujących typów Urządzeń: 

a. tabletów iPad z systemem operacyjnym w wersji 5.1.1 lub wyższej, 

tabletów i z systemem operacyjnym Android w wersji 2.3 lub wyższej; 

b. smartfonów iPhone z systemem operacyjnym iOS w wersji 5.1.1 lub 

wyższej, smartfonów z systemem operacyjnym Android w wersji 2.3 lub 

wyższej, smartfonów z systemem operacyjnym Windows Phone w wersji 

7.5 lub wyższej; 

c. komputerów z systemem operacyjnym Windows 8; 

d. wybranych E-czytników z obsługą Aplikacji. 

8. Jako smartfon przyjmuje się urządzenie o przekątnej mniejszej niż 7 cali, 

natomiast za tablet uznaje się urządzenie o przekątnej większej lub równej 7 

cali. 

9. Użytkownik może wskazać do korzystania z Usługi łącznie maksymalnie do 

dwóch, trzech albo czterech Urządzeń z listy w ust. 7 powyżej, w zależności od 

wyboru Abonamentu (każdy Abonament ma różną ilość możliwych do 

korzystania jednocześnie Urządzeń). Użytkownik może wskazać zawsze tylko 

jedno z każdego typu Urządzeń (określonych w ust. 7 pkt a-d). W ramach Usługi 

możliwa jest zmiana wskazanych Urządzeń, jednak nie więcej niż łącznie 

trzykrotnie w ciągu roku.  Jako zmianę Urządzeń traktuje się także reinstalację 

Aplikacji na danym Urządzeniu. 

10. Warunkiem korzystania z Usługi  jest zainstalowanie na Urządzeniach Aplikacji 

w najnowszej dostępnej dla danego systemu wersji. Administrator nie jest w 

stanie przewidzieć z wyprzedzeniem aktualnej wersji aplikacji. 

11. Dla korzystania z Usługi konieczne jest by Użytkownik Aplikacji dokonywał 

Synchronizacji Aplikacji niezwłocznie po aktywacji i w ciągu 7 dni od dnia 

naliczenia kolejnej opłaty za Abonament w celu odnotowania przez Aplikację 

przedłużenia trwania Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy. W przypadku 

braku Synchronizacji, po 7 dniach nowego Okresu rozliczeniowego dostęp do 

Usługi w Aplikacji zostanie zablokowany do czasu dokonania Synchronizacji, o 

ile wcześniej nie upłynie ważność opłaconego Abonamentu.  



12. Katalog Publikacji elektronicznych dostępnych w ramach Usługi dostępny jest 

na stronie https://www.legimi.com/pl/ebooki/?format=unlimited. Usługodawca 

zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu Publikacji elektronicznych 

dostępnych w ramach Usługi, w tym jego ograniczenia, w każdym czasie. 

Informacje na temat zmian będą publikowane na stronie 

https://www.legimi.com/pl/ebooki/?format=unlimited. 

13. Usługa dla pobranych Publikacji elektronicznych na danym Urządzeniu jest 

dostępna bez potrzeby połączenia z Internetem. Natomiast pobranie kolejnych 

Publikacji elektronicznych,  a także konieczna Synchronizacja Urządzenia jest 

możliwa wyłącznie w trybie połączenia z Internetem.  

14. Aplikacja dostępna jest do pobrania w AppStore (dla systemu operacyjnego 

iOS), w Google Play (dla systemu operacyjnego Android), w Windows Store (dla 

systemu operacyjnego Windows 8 i Windows 10) lub w Windows Phone Store 

(dla systemu operacyjnego Windows Phone) lub Galaxy Apps (dla Urządzeń 

Samsung). Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, a Usługodawca udziela 

licencji na Oprogramowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

 

Art. 3. 

Aktywacja i rezygnacja z  Usługi  

 

1. W celu aktywacji Usługi  Użytkownik powinien zamówić Usługę w sposób 

określony w ust. 2 poniżej. Przed Zamówieniem Usługi powinien zapoznać się z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki 

Prywatności a także informacjami dodatkowymi w Serwisie.  

2. Użytkownik może zamówić Usługę w szczególności w następujący sposób:  

a. poprzez zalogowanie się w Serwisie i przejście do zakładki z wskazaną 

Usługą, a następnie wybór Abonamentu i podłączenie, podanie danych 

Środka Płatniczego; 

b. poprzez wybór w Aplikacji w formie dostępnego przycisku aktywacji 

Usługi i wyboru Abonamentu i podłączenie, podane danych Środka 

Płatniczego, z uwzględnieniem postanowień lit. c) i d) poniżej; 

c. w Aplikacji na Urządzeniu smartfona z systemem operacyjnym Android 

w wersji 2.3 lub wyższej, gdzie karta SIM w Urządzeniu jest powiązana z 

Play można dokonać wyboru tylko usługi w rozumieniu „Regulaminu 

Usługi Czytelnia Play by Legimi”, a nie w myśl postanowień niniejszego 

Regulaminu; 
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d. w Aplikacji na Urządzeniu smartfonów iPhone z systemem operacyjnym 

iOS w wersji 5.1.1 lub wyższej można wybrać tylko Usługę „Czytanie bez 

limitu”, przy czym cena za tą usługę ujęta jest według osobnego cennika; 

e. Ograniczenia określone w punktach c. i d. powyżej nie mają wpływu na 

możliwość korzystania z Usługi w wybranym Abonamencie na tych 

Urządzeniach, jeśli zamówi się tą Usługę inną drogą aktywacji. 

3. Poprzez złożenie Zamówienia na Usługę zostaje zawarta umowa o świadczenie 

usług na czas nieokreślony. 

4. Rezygnacja z  Usługi (wypowiedzenie umowy o świadczenie usług) może być 

dokonana poprzez zalogowanie się do Serwisu, przejście do zakładki 

ustawienia i wybór przycisku zakończ przed końcem Okresu rozliczeniowego. 

Użytkownik może w dowolnym momencie przerwać dokonywanie opłat za 

Abonament. Rezygnacja z Usługi  w trakcie okresu próbnego nie skutkuje 

naliczeniem żadnych opłat. Przerwanie w terminie późniejszym, po upływie 

okresu próbnego, jest skuteczne dopiero po zakończeniu bieżącego Okresu 

rozliczeniowego, dla którego pobrana została opłata za Abonament, przy czym 

od Użytkownika od momentu rezygnacji nie są pobierane żadne Opłaty 

dodatkowe, ponad te, które są konieczne dla likwidacji ujemnego salda Stron. 

5. Aktywacja i rezygnacja z Usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu 

przyjęcia zamówienia Usługi lub dyspozycji rezygnacji z Usługi. 

6. W przypadku aktywacji przycisku „Zamawiam” przy wyborze płatności 

cyklicznej umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Minimalny czas trwania 

zobowiązań wynosi jeden miesiąc.  

7. W przypadku aktywacji przycisku „Zamawiam” przy wyborze płatności z góry 

umowa zostaje zawarta odpowiednio 3, 6 albo 12 m-cy. Minimalny czas trwania 

zobowiązań równoznaczny jest z wybranym okresem dostępu do e-booków. 

 

Art. 4 

Opłaty 

 

1. Usługa jest usługą czasową opłacaną za dany Okres rozliczeniowy w formie z 

góry ustalonej stałej opłaty za wybrany Abonament. Opłata pobierana jest 

automatycznie w pierwszym dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu 

rozliczeniowego. W ramach Okresu rozliczeniowego dla usługi „Pakiet Słów” 

Użytkownik może ponosić Opłatę dodatkową w wysokości równej opłacie za 

wybrany Abonament, jeśli przekroczył ilość Stron dostępną w saldzie Stron 



(saldo Stron jest ujemne).   

2. Użytkownik może wybrać opłatę za Abonament za jeden Okres rozliczeniowy, 

bądź za wielokrotność Okresów rozliczeniowych (nie więcej niż dwanaście 

Okresów rozliczeniowych) z góry, gdzie opłata wynosi odpowiednio 

wielokrotność opłaty za Abonament za jeden Okres rozliczeniowy, 

pomniejszone o rabat wg cennika. 

3. Szczegółowy cennik Usługi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cennika, a nowy cennik obowiązuje 

dla zawarcia nowej umowy o Usługę. 

4. Każdemu Użytkownikowi stosownie do wymagań przysługuje przy pierwszej 

aktywacji Usługi darmowy okres próbny trwający 7 dni, w czasie którego ma 

dostęp do Usługi  bez ograniczeń co do ilości słów. Użytkownik, który dokonał 

pierwszej aktywacji Usługi za pośrednictwem Galaxy Apps lub Google Play z 

telefonu Samsung Galaxy S7 lub S7 edge otrzymuje darmowy okres próbny 

trwający 6 miesięcy, w czasie którego otrzyma dostęp do Usługi Czytanie bez 

limitów, natomiast Użytkownik, który dokonał pierwszej aktywacji Usługi za 

pośrednictwem aplikacji Galaxy Apps lub Google Play z innego Urządzenia 

Samsung otrzyma darmowy okres próbny trwający 3 miesiące, w czasie 

którego otrzyma dostęp do Usługi Czytanie bez limitów.  

5. W przypadku Użytkownika, który dokonał zakupu E-czytnika z Aplikacją 

poprzez Serwis, uzyskuje on możliwości by jeśli aktywuje Usługę w ciągu 

miesiąca od dnia zakupu darmowy okres próbny wynoszący 30 dni, w czasie 

którego ma dostęp do Usługi bez ograniczeń co do ilości słów.  

6. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zadeklarowanie przez Użytkownika 

jednego z wskazanych w Serwisie i przy Zamówieniu Usługi możliwych 

Środków Płatniczych, które umożliwiają, automatyczne pobranie kolejnej 

opłaty za Abonament lub Opłaty dodatkowej od Użytkownika. 

7. Użytkownik może w każdym momencie ponownie aktywować Usługę, wnosząc 

opłatę za wybrany Abonament za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy.  

8. Dany Użytkownik lub na danym Urządzeniu można tylko raz aktywować po raz 

pierwszy Usługę i tylko raz otrzymać okres próbny trwający 7 dni. Aplikacja i 

Serwis zapamiętuje unikatowe id Urządzenia.  

9. Usługodawca informuje, że w ramach świadczenia Usługi w trakcie jej trwania 

może bez swojej winy uniemożliwić dostęp do wcześniej pobranej Publikacji 

elektronicznej, o czym poinformuję w miarę możliwości Użytkownika 



Warunkiem niniejszego jest stosowny wniosek wydawcy Publikacji 

elektronicznej 

10. W ramach opłaty za Abonament Użytkownik uzyskuje dostęp do wirtualnej 

przestrzeni dyskowej, w której składowane są pliki z pobranymi Publikacjami 

elektronicznymi. Każdy Użytkownik posiada zapisaną indywidualną Publikację 

elektroniczną celem dostępu. Dostęp do wirtualnej przestrzeni dyskowej 

odbywa się tylko za pomocą Aplikacji. W ramach wybranego Abonamentu 

Użytkownik uzyskuje możliwość dodania do wirtualnej przestrzeni dyskowej 

od jednej do czterech własnych Publikacji elektronicznych w formacie EPUB 

zgodnym z EpubCheck o rozmiarze nie przekraczającym 8 MB, według ilości 

wskazanej w cenniku dla danego Abonamentu. Dostęp do wirtualnej 

przestrzeni dyskowej jest zablokowany po zaprzestaniu świadczenia Usługi. 

 

Art. 5 

Usługa Audio 

1. Użytkownicy, którzy korzystają z usługi „Czytanie bez limitu” na podstawie 

umów zawartych po 5 grudnia 2013 r. przy użyciu zaktualizowanej Aplikacji 

pobranej z Galaxy Apps lub Google Play na Urządzenie, mogą uzyskać dostęp 

do Audiobooków zamieszczonych w Serwisie, a także mogą dokonać konwersji 

wybranych Publikacji elektronicznych za pośrednictwem syntetyzatora mowy. 

Galaxy Apps jest dostępne wyłącznie dla Urządzeń Samsung. 

2. Z Usług Audio o których mowa w ust 1 nie mogą korzystać Użytkownicy usługi 

„Czytanie bez limitu”, którzy zawarli umowę na świadczenie tej Usługi przed 5 

grudnia 2013 r. lub korzystają z Usługi na podstawie innych regulaminów, na 

zasadach określonych w „Regulaminie Czytania w Play by Legimi”, 

„Regulaminie Produktu Czytanie z T-Mobile by Legimi”, a także Użytkownicy 

korzystający z Usług za pośrednictwem konta bibliotecznego. 

3. Konwersja Publikacji elektronicznej za pomocą syntetyzatora mowy wraz z jej 

odsłuchaniem, a także odsłuchiwanie Audiobooków są bezpłatne. 

4.  Odsłuchiwanie Plików Dźwiękowych jest możliwe wyłącznie z poziomu 

zaktualizowanej Aplikacji pobranej z Galaxy Apps lub Google Play, 

zainstalowanej na Urządzeniu. 

5. Aby pobrać Aplikację umożliwiającą odtwarzanie Plików dźwiękowych, należy 

zalogować się na swoje konto Galaxy Apps lub Google Play, pobrać najnowszą 

wersję dostępnej Aplikacji oraz zaakceptować Regulamin.  



6. Odsłuchiwanie Audiobooków jest możliwe w przypadku gdy został on 

umieszczony w Serwisie za zgodą Wydawcy.  

7. Konwersja Publikacji elektronicznej na Ebook TTS jest możliwa tylko dla 

wyszczególnionych Publikacji elektronicznych, wobec których Administrator 

zweryfikował dostępność odpowiedniej jakości słowników, umożliwiających 

przeprowadzenie poprawnej konwersji przez syntezator mowy.  

8. Odsłuchanie Audiobooka jest możliwe, jeżeli w informacjach o Publikacji 

elektronicznej widoczna jest informacja „Audiobook”, oraz zostało 

wyszczególnione imię i nazwisko lektora. 

9. Konwersja Publikacji elektronicznej za pomocą syntetyzatora mowy jest 

możliwa, jeżeli w informacji o Publikacji elektronicznej widoczna jest 

informacja „odsłuch ebooka”.  

10. W celu odsłuchania Pliku Dźwiękowego należy:  

a. Pobrać Publikację Elektroniczną na Urządzenie oraz ją otworzyć,  

b. Wybrać opcję odsłuchu, która powoduje automatyczne wygenerowanie 

lub pobranie aktualnie wyświetlanego fragmentu Publikacji 

Elektronicznej w formie Pliku Dźwiękowego na Urządzenie.  

11. Użytkownik może pobrać lub wygenerować więcej fragmentów Plików 

Dźwiękowych po wyświetleniu spisu treści odtwarzanego Pliku Dźwiękowego 

oraz wybraniu ikony pobierania.  

12. Pobranie lub wygenerowanie Pliku Dźwiękowego może wymagać dużej ilości 

dostępnej pamięci na Urządzeniu. Wielkość fragmentów Plików Dźwiękowych 

jest określana w zakładce spisu treści przed ich pobraniem lub 

wygenerowaniem.  

13. Odtwarzanie pobranych lub wygenerowanych Plików Dźwiękowych nie 

wymaga połączenia z siecią Internet.  

14. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość usunięcia z pamięci Urządzenia 

danych rozdziałów Pliku Dźwiękowego. W tym celu należy wybrać 

odpowiednią ikonę w spisie treści i zatwierdzić usunięcie.  

15. W każdym momencie odtwarzania Pliku Dźwiękowego Użytkownik ma 

możliwość powrotu do Publikacji elektronicznej, natomiast czytając Publikację 

elektroniczną może w każdym czasie wybrać opcję odsłuchania danego 

fragmentu Pliku Dźwiękowego.  

16. Usługa Audio jest zintegrowana z usługą Czytanie w Chmurze®, tj. Aplikacja 

zapamiętuje treści i miejsce w którym nastąpił koniec odtwarzania Pliku 

Dźwiękowego, oraz pozwala na otworzenie Publikacji elektronicznej na innym 



lub tym samym urządzeniu, w miejscu w którym zostało przerwane 

odtwarzania Pliku Dźwiękowego.  

17. Użytkownik czytając Publikację Elektroniczną może w każdym czasie wybrać 

opcję odsłuchania pobranego lub wygenerowanego Pliku Dźwiękowego, który 

zostanie odtworzony od aktualnej strony Publikacji Elektronicznej.  

18. W przypadku gdy Użytkownik będzie korzystać z Aplikacji na innych 

Urządzeniach postęp czytania lub odtworzenia Pliku Dźwiękowego zostanie 

aktualizowany po połączeniu tego urządzenia z Serwisem za pośrednictwem z 

sieci Internet.  

19. Z Usługi Audio można korzystać jedynie z następujących typów Urządzeń: 

a. Smartfony z wersją systemu operacyjnego Android 4.0.3. lub wyższą 

b. Tablety z wersją systemu operacyjnego Android 4.0.3. lub wyższą. 

Art. 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. W ramach opłaty za Abonament za pierwszy Okres rozliczeniowy Użytkownik 

uzyskuje dodatkową ilość słów do wykorzystania stosownie do postanowień 

Cennika. Niniejsze nie obowiązuje wobec Użytkownika, który po raz kolejny 

aktywuje Usługę.  

2. Za każdą opłatę za Abonament oraz za każdą Opłatę dodatkową Użytkownik 

otrzymuje  doładowanie o wartości podanej w cenniku punktów Klubu Mola 

Książkowego, przewidzianego w Regulaminie Programu Punktowego, 

dostępnego pod adresem http://www.legimi.com/pl/regulamin/. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują 

odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu, w tym w 

szczególności postanowienia dotyczące obowiązków i praw Użytkownika, 

odstąpienia od umowy, reklamacji, sposobów płatności, bezpieczeństwa 

danych osobowych, definicji i rozwiązywania sporów. 

4. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie także Polityka Prywatności, 

ustanowiona zgodnie z Regulaminem Serwisu i dostępna pod adresem 

www.legimi.com/pl/regulamin/. 

5. Niniejszy Regulamin, poza wysłaniem drogą elektroniczną na adres e – mail 

wskazany przez Użytkownika, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji pod 

adresem http://www.legimi.com/pl/regulamin/. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 grudnia 2013 roku, 

aktualizacje: 22 lutego 2016, 28 kwietnia 2016 roku, 28 lipca 2016 roku. 

http://www.legimi.com/pl/regulamin/
http://www.legimi.com/pl/regulamin/
http://www.legimi.com/pl/regulamin/


Załącznik nr 1 

Cennik 

 

 

Płatność cykliczna (karta płatnicza lub konto PayPal): 

1. Pakiet Legimi 300: 6,99 zł miesięcznie 

2. Pakiet Legimi 1000: 19,99 zł miesięcznie 

3. Pakiet Legimi 1500: 24,99 zł miesięcznie 

4. Pakiet Legimi bez limitu: 39,99 zł miesięcznie 

 

Płatność z góry (PayU): 

1. Pakiet Legimi bez limitu: 

a. Dostęp kwartalny (3 miesiące): 119,97 zł 

b. Dostęp półroczny (6 miesięcy): 218,94 zł 

c. Dostęp roczny (12 miesięcy): 395,88 zł 

 

 

Podane ceny zawierają 23% VAT. 

 

 

 


