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Regulamin Produktu Czytanie z T-Mobile by Legimi 

 Definicje 
1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:  
1.1.1. Aplikacja - aplikacja „Legimi – ebooki bez limitów” dostępna do bezpłatnego pobrania w polskojęzycznym sklepie z aplikacjami 

Apple AppStore i Google Play. Aplikacja tworzona jest w wersji dla danego typu Urządzenia i działa tylko na tym Urządzeniu; 
1.1.2. Legimi – spółka pod firmą „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  (60-685), ul. Obornicka 330, 

REGON 301031192, NIP 778-146-08-97, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000321842, kapitał zakładowy 25050,00 zł; 

1.1.3. Okres Rozliczeniowy – okres cykliczny 30 dni, gdzie pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia aktywacji Produktu, a 
kolejne Okresy Rozliczeniowe rozpoczynają się co kolejne 30 dni.  

1.1.4. Opłata Abonamentowa – opłata Abonenta T-Mobile na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile w 
systemie abonamentowym (postpaid) lub w systemie obowiązkowego doładowania (mix) na podstawie odrębnych regulaminów i 
umów; 

1.1.5. Opłata Za Produkt – opłata z tytułu umożliwienia korzystania z Produktu, naliczana z góry w każdym Okresie Rozliczeniowym, z 
wyłączeniem okresu Try; 

1.1.6. Osoba uprawniona – podmiot będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z T-Mobile w systemie 
abonamentowym (postpaid) – Abonent T-Mobile lub w systemie obowiązkowego doładowania (mix), a także użytkownik T-Mobile na 
kartę, użytkownik systemu Heyah Mix i Heyah; pod warunkiem że każdy z tych podmiotów jest uprawniony do korzystania z serwisu 
„T-Mobile MyBox” zgodnie z postanowieniami Regulaminu „T-Mobile MyBox” i posiada aktywną kartę SIM w sieci T-Mobile 

1.1.7. Pakiet 300 -  to jest saldo ilości Stron. Saldo Stron określa dla Użytkownika Produktu zaokrągloną do pełnych Stron ilość słów 
pozostałych do wykorzystania w ramach dokonanych opłat za Produkt. Ujemne saldo Stron oznacza przeczytanie większej ilości słów 
niż wynika to z Produktu.  

1.1.8. Produkt – usługa o nazwie „Czytanie z T-Mobile by Legimi”, na którą składa się usługa świadczona przez Legimi umożliwiająca 
Użytkownikom Produktu dostęp do wybranych Publikacji elektronicznych (e-booków) i nagrań dźwiękowych zawierających tekst 
Publikacji Elektronicznych odczytanych przez lektora (audiobooków)oznaczonych jako dostępne w ramach Opłaty Za Produkt ; 

1.1.9. Polityka Prywatności - polityka prywatności Legimi znajdująca się na stronie www.legimi.com/pl/regulamin/; 
1.1.10. Publikacje elektroniczne– e-booki tj. pliki (zbiory danych) będące postacią cyfrową (m.in. w formacie EPUB, PDF) utworów w 

rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich, w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, 
kartograficznych i innych, dystrybuowane poprzez Internet i dostępne w Serwisie. Dla pobrania Publikacji elektronicznych na dane 
Urządzenie konieczne jest połączenie z Internetem; 

1.1.11. Audiobooki- to nagrania dźwiękowe zawierające tekst Publikacji Elektronicznych (e-booków), odczytanych przez lektora 
1.1.12. Rachunek telekomunikacyjny – rachunek wystawiany Abonentowi T-Mobile przez T-Mobile w związku ze świadczeniem usług 

telekomunikacyjnych oraz innych usług; 
1.1.13. Regulamin – niniejszy regulamin Produktu; Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Serwisu oraz Polityka 

Prywatności, a także regulamin usługi „Czytanie bez limitu” i „Pakiet Słów”, o którym mowa w postanowieniach końcowych; 
1.1.14. Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia usług i korzystania z Serwisu znajdujący się na stronie www.legimi.com/pl/regulamin/; 
1.1.15. Regulamin „T-Mobile MyBox” – regulamin określający zasady działania „T-Mobile MyBox” oferowanego przez T-Mobile i dostępnego 

na dzień rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Regulaminu na stronie www.t-mobile.pl. 
1.1.16. Serwis – strona internetowa Legimi dostępna pod adresem www.legimi.com; 
1.1.17. Strona - to 200 słów, gdzie za słowo uznawany jest dowolny ciąg znaków oddzielony spacjami lub znakami interpunkcyjnymi.  
1.1.18. T-Mobile - T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 
0000391193, NIP 526-10-40-567, REGON 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN wpłaconym w całości 

1.1.19. Try & buy –promocja dla Użytkowników Produktu, którzy po raz pierwszy uruchomią Produkt ( lub też usługę „Czytanie bez limitu” na 
podstawie odrębnych regulaminów). W ramach promocji Try & buy Użytkownicy Produktu zwolnieni są z obowiązku zapłaty Opłaty Za 
Produkt przez pierwsze 30 dni od momentu aktywacji Produktu (opcja Try); 

1.1.20. Urządzenie – urządzenie, z wykorzystaniem którego Użytkownik Usługi może korzystać z Produktu. Lista Urządzeń zawarta jest w pkt. 
3.3 Regulaminu; 

1.1.21. Użytkownik – Osoba uprawniona korzystająca z Produktu. 
 

 Postanowienia ogólne  
2.1. Produkt jest przeznaczony dla Osób uprawnionych, tj.  abonentów T-Mobile, użytkowników T-Mobile na kartę, użytkowników systemu 

Heyah Mix i Heyah; 
2.2. Warunkiem otrzymania przez Osobę uprawnioną dostępu do Produktu jest zawarcie umowy o świadczenie Produktu Legimi. Umowa 

zawierana jest za pośrednictwem T-Mobile, w momencie zamówienia Produktu zgodnie z pkt. 4.2 niniejszego Regulaminu. 
2.3. Szczegółowe zasady zamawiania Produktu przez Abonentów T-Mobile oraz rezygnacji z Produktu zostały opisane w pkt. 4  

niniejszego Regulaminu. 
 

 Szczegóły dotyczące Produktu Legimi 
3.1. Produkt Legimi umożliwia Osobom uprawnionym dostęp do wszystkich Publikacji elektronicznych (e-booków), oznaczonych jako 

dostępne w ramach Opłaty Za Produkt w ramach Serwisu. W ramach Produktu Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z trzech 
pakietów: Pakietu 300, który ograniczony jest ilością przeczytanych słów do 300 Stron w ciągu 30 dni, a także możliwością 
korzystania jednocześnie z jednego Urządzenia (dalej jako „Produkt Pakiet 300”) , Pakietu E-booki bez limitu, który umożliwia 
nielimitowany dostęp do wszystkich ebooków w bibliotece Legimi na 30 dni oraz możliwość korzystania jednocześnie z czterech 
urządzeń (dalej jako „Produkt Pakiet  E-booki bez limitu”) lub Pakiet E-booki i Audiobooki bez limitu, który umożliwia nielimitowany 
dostęp do wszystkich e-booków i audiobooków w bibliotece Legimi na 30 dni oraz możliwość korzystania jednocześnie z czterech 
urządzeń (dalej jako „Produkt Pakiet E-booki i Audiobooki bez limitu”). 

3.2. Usługa umożliwia czytanie w chmurze, tj. zapamiętanie treści i miejsca czytania danej Publikacji elektronicznej (także dla kolejnego, 
innego Urządzenia, niż to które służyło poprzednio do korzystania z Produktu Legimi).W przypadku korzystania z Produktu Pakiet 300 
i wyczerpania ilości słów w trakcie Okresu Rozliczeniowego przy braku dodatniego salda Stron, Urządzenie zablokuje Produkt Pakiet 
300, aż do momentu ustanowienia dodatniego salda Stron poprzez ponowną aktywację Produktu Pakiet 300. Podobnie Urządzenie 
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zablokuje Produkt gdy nie można pobrać automatycznie opłaty subskrypcyjnej z konta T-Mobile w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu 
Rozliczeniowego.  Brak możliwości pobrania opłaty subskrypcyjnej blokuje dostęp do Produktu także w stosunku do 
niewykorzystanych słów, które przeszły na kolejny Okres Rozliczeniowy.  

3.3. Z Produktu Legimi można korzystać tylko na następujących typach Urządzeń: 
3.3.1. tablet  z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej; 
3.3.2. smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej,  

Jako smartfon przyjmuje się Urządzenie o przekątnej mniejszej niż 7 cali, natomiast za tablet uznaje się Urządzenie o przekątnej 
większej lub równej 7 cali.   

3.4. Użytkownik w ramach Produktu może wskazać do korzystania z Produktu Legimi łącznie tylko jedno z Urządzeń z listy w pkt. 3.3. W 
ramach Produktu Legimi możliwa jest zmiana wskazanych Urządzeń, jednak nie więcej niż łącznie trzykrotnie.  

3.5. Korzystanie z Produktu Legimi następuje z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet, które podlega osobnym opłatom względem T-
Mobile, zgodnie z zawartymi umowami i taryfą. Legimi nie jest dostawcą połączenia z siecią Internet (transmisji danych). 

3.6. Warunkiem korzystania z Produktu Legimi jest zainstalowanie na Urządzeniach Aplikacji. 
3.7. Katalog Publikacji elektronicznych dostępnych w ramach Produktu Legimi dostępny jest na stronie 

https://www.legimi.com/pl/ebooki/?format=unlimited. Legimi zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu Publikacji elektronicznych 
dostępnych w ramach Produktu Legimi, w tym jego ograniczenia, w każdym czasie. Informacje na temat zmian będą publikowane na 
stronie https://www.legimi.com/pl/ebooki/?format=unlimited.  

 
 Aktywacja i dezaktywacja Produktu 

4.1. W celu aktywacji Produktu dla danego numeru w sieci T-Mobile, Osoba uprawniona powinna po zainstalowaniu Aplikacji na 
Urządzeniu zamówić Produkt w sposób określony w ust. 2 poniżej. Przed zamówieniem Produktu Osoba uprawniona powinna 
zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności.  

4.2. Osoba uprawniona może zamówić Produkt w następujący sposób:  
4.2.1. poprzez wybór odpowiedniej opcji w Aplikacji; bądź 
4.2.2. poprzez wysłanie SMSa na numer 8089 o treści LEG by aktywować Produkt Pakiet 300,  
4.2.3. poprzez wysłanie SMSa na numer 8089 o treści LEGIMI19 by aktywować Produkt PakietE-booki bez limitu, 
4.2.4. poprzez wysłanie SMSa na numer 8089 o treści LEGIMI34 by aktywować Produkt Pakiet E-booki i Audiobooki bez limitu. 
4.3. Dezaktywacji Usługi można dokonać: 
4.3.1. poprzez wysłanie SMSa na numer  8717 o treści LEG NIE by dezaktywować Produkt Pakiet 300, 
4.3.2. poprzez wysłanie SMSa na numer 8089 o treści LEG29 ANULUJ LUB LEG19 ANULUJ by dezaktywować Produkt Pakiet E-booki 

bez limitu, 
4.3.3. poprzez wysłanie SMSa na numer 8089 o treści LEG34 ANULUJ by dezaktywować Produkt Pakiet E-booki i Audiobooki bez 

limitu.  
4.4. Poprzez złożenie zamówienia na Produkt zgodnie z pkt. 4.2 oraz akceptację Regulaminu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług 

na czas nieokreślony. Zaakceptowany Regulamin zostaje następnie przesłany drogą elektroniczną na adres e – mail Użytkownika.  
4.5. W przypadku dezaktywacji Produktu Opłata Za Produkt naliczana jest za cały Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiła dezaktywacja 

Produktu. 
4.6. Po dezaktywacji Produktu Osoba uprawniona traci dostęp do Produktu (po upływie Okresu Rozliczeniowego, za który pobrana 

została Opłata za Produkt).  
4.7. Dostęp do Produktu bez założenia konta w Serwisie Legimi nie daje możliwości korzystania z innych usług Legimi poza Produktem 

Legimi określonym w niniejszym Regulaminie. W celu korzystania z innych produktów i ofert konieczne jest założenie konta w 
Serwisie Legimi w myśl postanowień Regulaminu Serwisu. 

 
 Opłaty 

5.1. Opłata Za Produkt w zależności od Użytkowników może być opłacana w następujący sposób: 
5.1.1. Dla Abonentów T-Mobile (dokonujących Opłat Abonamentowych względem T-Mobile) jako abonamentowa naliczana jest z góry, 

zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta T-Mobile i przedstawiana każdorazowo na Rachunku Telekomunikacyjnym.  
5.1.2. Dla pozostałych Użytkowników w ramach opłaty subskrybcyjnej, cyklicznej  pobierana jest z góry z konta T-Mobile na każdy następny 

okres płatny (w sytuacji przedłużenia subskrypcji). Brak dezaktywacji Produktu w danym Okresie Rozliczeniowym oznacza akceptację 
pobrania Opłaty za Produkt za kolejny Okres Rozliczeniowy.  

5.2. Wysokość miesięcznej Opłaty Za Produkt Pakiet 300 stron wynosi 7,90 zł brutto z VAT (6,42 zł netto), chyba że postanowienia 
regulaminów szczególnych, promocyjnych bądź umów stanowią inaczej. Wysokość miesięcznej Opłaty za Produkt Pakiet E-booki bez 
limitu wynosi  19,90 zł brutto z VAT (16,18netto). Wysokość miesięcznej opłaty za produkt Pakiet E-booki i Audiobooki bez limitu 
wynosi 34,90 brutto z VAT (28,37 netto). 

5.3. W przypadku abonentów T-Mobile Opłata Za Produkt przedstawiana jest na Rachunku Telekomunikacyjnym wystawianym przez T-
Mobile. 

5.4. T-Mobile zapewnia Osobom uprawnionym możliwość przetestowania Produktu na zasadzie promocji „Try & buy”, polegającej na tym, 
że Użytkownik, który po raz pierwszy uruchomi Produkt jest zwolniony z obowiązku zapłaty Opłaty Za Produkt przez 30 dni. Po upływie 
tego okresu w przypadku Abonentów T-Mobile rozpoczyna się naliczanie Opłaty Abonamentowej w wysokości wskazanej w pkt. 5.2 
powyżej, natomiast dla pozostałych Użytkowników po upływie tego okresu 30 dni pobierana jest z góry Opłata Za Produkt z konta T-
Mobile.  
 

 Korzystanie z Produktu w ramach Opłaty Abonamentowej 
6.1. Abonenci T-Mobile przy podpisywaniu nowej umowy lub aneksu na podstawie obowiązujących regulaminów T-Mobile mają 

możliwość wybrania oferty promocyjnej, w ramach której w cenie Opłaty Abonamentowej dostają dostęp do wybranego produktu na 
promocyjnych warunkach przez cały okres trwania umowy. W ramach tego wyboru Abonent T-Mobile może wypróbować Produkt, 
poprzez uruchomienie 30 dniowej  opcji  TRY. 

6.2. Po upływie okresu TRY (30 dni od momentu zakupu oferty promocyjnej) Abonent T-Mobile może wybrać Produkt Legimi jako objęty 
podstawową Opłatą Abonamentową (zaszyty w abonamencie), co spowoduje że Abonenci T-Mobile nie będą zobowiązani do 
ponoszenia jakichkolwiek Opłat Za Produkt (opłata niniejsza zawarta będzie w Opłacie Abonamentowej) w myśl powyższych 
postanowień pkt. 4 do 5.  

6.3. Szczegółowe postanowienia korzystania z Produktu w ramach Opłaty Abonamentowej zawiera także Regulamin „T-Mobile MyBox”, 
który znajduje zastosowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 

 
 Ochrona danych osobowych  

7.1. T-Mobile jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, danych osobowych Osób uprawnionych . 

7.2. Legimi jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy danych osobowych Użytkowników Produktu Legimi.  
7.3. Legimi powierzył T-Mobile, na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych użytkowników Produktu Legimi w zakresie 

niezbędnym do zawierania przez T-Mobile umów o świadczenie Produktu Legimi i w celu realizacji przez T-Mobile obowiązków 
wynikających z Regulaminu. 

7.4. T-Mobile powierzył Legimi, na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych użytkowników Produktu Legimi w zakresie 
niezbędnym do realizacji przez Legimi obowiązków wynikających z Regulaminu. 

7.5. Dane osobowe Użytkowników Produktu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Produktu, w tym naliczania 
opłat za korzystanie z Produktu, rozpatrywania reklamacji oraz informowania o Produkcie. 

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


Regulamin Produktu Czytanie z T-Mobile by Legimi 

Obowiązuje od dnia 16.10.2017.  3 
 

7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Produktu. 
7.7. Użytkownik Produktu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 

 Reklamacje 
8.1. Reklamacje dotyczące Produktu można zgłaszać: 
8.1.1. drogą elektroniczną na adres e-mail Legimi: support@legimi.com; 
8.1.2. telefonicznie na infolinię Legimi +48 22 250 11 80 (dostępna w dni robocze od 9 do 17). 
8.1.3. w formie pisma przesłanego na adres korespondencyjny Legimi: Legimi Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań z dopiskiem 

(Usługa Czytanie z T-Mobile by Legimi) 
8.2. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Produktu powinna zawierać, co najmniej następujące dane:  
8.2.1. dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji (najlepiej z adresem email), numer telefonu lub 

urządzenia dla którego uruchomiony jest Produkt, ewentualnie nazwę Użytkownika w Serwisie), 
8.2.2. określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie oraz okoliczności stwierdzenia wad, 
8.2.3. określenie żądania reklamacyjnego. 
8.3. Reklamacje dotyczące Produktu będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wniesienia (decyduje 

data doręczenia reklamacji). W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni 
roboczych zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 
dni. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami. W przypadku 
Legimi reklamacja rozpatrywana będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji 
Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.  

8.4. Spory pomiędzy Legimi a konsumentem dotyczące Produktu mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed innym 
sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy 
wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. 
Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. 
w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 
1214). 

8.5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie 
strony sporu wyrażą na to zgodę.  

8.6. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

 
 Postanowienia końcowe 

9.1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin promocyjny dla usługi „Pakiet Słów” i w stosunku do jej wyboru znajduje zastosowanie. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Regulamin Serwisu, a także regulamin promocyjny 
usługi „Czytanie bez limitu” i „Pakiet Słów”, dostępny także pod adresem www.legimi.com/pl/regulamin/. Niniejszy Regulamin w 
zakresie Produktu stanowi warunki promocyjne świadczenia usługi „Pakiet Słów” w stosunku do powyżej wskazanego regulaminu. 
Korzystanie z Produktu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu a także regulaminu usługi „Czytanie 
bez limitu” „Pakiet Słów”, oraz Polityki Prywatności. Legimi traktuje Abonenta T-Mobile, który korzysta z Produktu na równi z 
Użytkownikiem w rozumieniu powyższych regulaminów i Polityki Prywatności i w tym zakresie Użytkownik Produktu w rozumieniu 
niniejszego Regulaminu ma identyczne prawa i obowiązki jak Użytkownik w rozumieniu powyższych regulaminów. 

9.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Regulaminu Serwisu, regulaminu usługi 
„Czytanie bez limitu” i „Pakiet Słów” i Polityki Prywatności, postanowienia Regulaminu będą miały charakter nadrzędny.  

9.3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.6 poniżej, w przypadku zawierania umowy o świadczenie Produktu na odległość w sposób określony w pkt. 4.2 
Regulaminu, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827. Dalej „ustawa o prawach konsumenta”) prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży 
Produktu – do jego zwrotu - bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy). Odstąpienie od umowy należy 
dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania Regulaminu drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez 
Użytkownika. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.  

9.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Legimi drogą elektroniczną w jeden z następujących sposobów:  
9.4.1. wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Legimi  elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu; 
9.4.2. wypełnienie internetowego formularza kontaktowego poprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpieniu od Umowy” następnie 

„Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie Regulaminu Produktu Czytanie z T-Mobile by Legimi odstępuje od Umowy o 
świadczenie Produktu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Legimi (…)” i  wskazanie co najmniej: 
 danych kontaktowych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu, nazwy Użytkownika w Serwisie (jeśli dotyczy), 
 terminu otrzymania Regulaminu od Legimi drogą elektroniczną na wskazany adres e –mail przez Użytkownika. 

9.5. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Produktu na odległość, umowa o świadczenie Produktu jest uważana za niezawartą.  
9.6. W przypadku jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Produktu przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie 

Produktu to jest to traktowane jako zgoda Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Produktu i w takim przypadku Użytkownikowi nie 
będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy przed upływem 14-dniowego terminu na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z pózn. zm.).  

9.7. T-Mobile zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników Usługi 
poprzez ogłoszenie na stronie https://www.legimi.com/pl/regulamin/.oraz przedstawi konieczność zaakceptowania  zmiany 
Regulaminu stosownie do obowiązujących przepisów. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika będzie 
równoznaczna z rozwiązaniem umowy i dezaktywacją Produktu. 

9.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.10.2017 roku do dnia odwołania. W przypadku odwołania niniejszego Regulaminu za 
uprzednim poinformowaniem  o tym zdarzeniu Użytkownika,  Produkt świadczony jest w ramach zawartych umów do końca Okresu 
Rozliczeniowego, w którym nastąpiło odwołanie Regulaminu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Produktu) 

Adresat:  „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.   

e –mail:…………….. 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Produktu zawartej w dniu .................. 

Imię i nazwisko konsumenta- ................ 

Numer telefonu konsumenta w sieci T-Mobile -.................................. 

Adres e- mail konsumenta -.................... 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)............................. 

Data - .......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


