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Regulamin Usługi „Czytnik e-booków z abonamentem”  

Art. 1 

Zakres Regulaminu 

1. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Usługi „Czytnik e-booków  

z abonamentem” – zwany dalej „Regulaminem”, dostępnym poprzez Serwis na stronie 

www.legimi.com oraz przy pomocy Aplikacji, w tym Aplikacji na INKBOOK,  

a także na każde żądanie Użytkownika.  

2. Usługodawcą (Sprzedawcą) 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 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.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje 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) jak i Regulamin Usługi „Pakiet Słów” i „Czytanie  

bez Limitu” dostępne pod adresem: http://www.legimi.com/pl/regulamin/. W przypadku 

rozbieżności między niniejszym Regulaminem a pozostałymi Regulaminami, decyduje 

niniejszy Regulamin.  

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

a. Abonament – wybrany przez Użytkownika pakiet obejmujący: czytnik e-booków  

z abonamentem w danym Okresie rozliczeniowym za określoną opłatą, usługą „Czytanie 

bez limitu”, która nie zawiera ograniczeń co do ilości słów; 

b. Aplikacja – aplikacja, o której mowa w Art. 1 ust. 5 lit. b) Regulaminu Usługi „Pakiet Słów”  

i „Czytanie bez Limitu” dostępnego pod adresem: http://www.legimi.com/pl/regulamin/ ; 

c. Aplikacja na eczytnik – aplikacja dedykowana na dany eczytnik, preinstalowana na danym 

eczytniku i stworzona w wersji dla danego urządzenia i działająca tylko na danym 

eczytniku. Usługodawca udziela licencji na Oprogramowanie zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Serwisu; 

d. E-czytnik z obsługą Aplikacji na eczytnik – dane dedykowane urządzenie przenośne  

z ekranem e-ink służące do czytania e-booków, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji  

na danym eczytniku. W przypadku zmian wspieranych eczytników z obsługą Aplikacji  

http://www.legimi.com/pl/regulamin/
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na eczytnik, aktualna lista wspieranych eczytników z obsługą tej aplikacji może być 

sprawdzona na stronie: WWW: https://www.legimi.com/pl/pobierz-

legimi/certyfikowane-czytniki/ ; 

e. 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);  

f. Opłata dodatkowa – opłata równa opłacie za Abonament według wybranego pakietu przez 

Użytkownika, pobierana w czasie Okresu rozliczeniowego, w przypadku wystąpienia 

ujemnego salda Stron Użytkownika; 

g. Synchronizacja – połączenie Urządzenia z Serwisem (wymagane połączenie z Internetem) 

celem uaktualnienia danych pobranych Publikacji elektronicznych; 

h. Środek Płatniczy – konto PayLane lub inny wskazany w Serwisie środek płatności, który 

umożliwia cykliczne automatyczne pobieranie opłaty z rachunku Użytkownika; 

i. Urządzenie – dane urządzenie, w tym dany e-czytnik o którym mowa  

w Art. 2 ust. 7 Regulaminu Usługi „Pakiet Słów” i „Czytanie bez Limitu” dostępnego  

pod adresem: http://www.legimi.com/pl/regulamin/ z wykorzystaniem którego 

Użytkownik może korzystać z Usługi; 

j. Usługa – oznacza Produkt oferowany w ramach Serwisu, tj. e-czytnik z abonamentem  

oraz poprzez Aplikacje, i obejmuje w sobie usługę „Czytanie bez limitu”; 

k. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca  

we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca; 

l. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

m. Przedsiębiorca – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym 

imieniu zaciągać zobowiązania, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio  

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

 

Art. 2 

Świadczona Usługa 

1. Usługa umożliwia abonamentowy, czasowy dostęp do wszystkich Publikacji 

elektronicznych, oznaczonych jako dostępne w Abonamencie i oferowanych  
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przez Usługodawcę poprzez Serwis oraz poprzez Aplikację. Usługa nie ma ograniczeń  

co do ilości przeczytanych słów. Możliwe do wyboru opcje Usługi określa cennik 

przedstawiony między innymi w Serwisie i w Aplikacji.  

2. Z  Usługi można korzystać tylko na wybranym E-czytniku z obsługą Aplikacji.  

3. Usługodawca umożliwia również korzystanie z Usługi obejmującej Abonament na innych 

niż E-czytnik z obsługą Aplikacji Urządzeniach Użytkownika. Warunkiem korzystania  

z Usługi obejmującej Abonament jest wówczas zainstalowanie na danym Urządzeniu 

Aplikacji w najnowszej dostępnej dla danego systemu wersji.  

4. Dla korzystania z Usługi konieczne jest by Użytkownik danej Aplikacji dokonywał 

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

kolejnej opłaty za dany Abonament w celu odnotowania przez daną Aplikację przedłużenia 

trwania Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy.  

5. Katalog Publikacji elektronicznych dostępnych w ramach Usługi dostępny jest na stronie 

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

6. 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.  

 

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, Regulaminu Usługi „Pakiet Słów” i „Czytanie 

bez Limitu” oraz Polityki Prywatności a także informacjami dodatkowymi w Serwisie.  

2. Użytkownik może zamówić Usługę w szczególności poprzez zarejestrowanie  

się lub w przypadku posiadania Konta Legimi zalogowanie się w Serwisie i przejście  

do zakładki z Usługą, a następnie wybór danego pakietu obejmującego e-czytnik  

z abonamentem, i przejście do realizacji Zamówienia, w tym podanie danych Środka 

Płatniczego. 

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

na czas wybrany przez Użytkownika jak i umowa sprzedaży, zgodnie z wybranym 

wariantem oferty. Po upływie czasu wybranego pakietu Usługi umowa zostaje 

automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. 

4. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu  
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po jej przejściu na czas nieokreślony w każdym czasie. Rezygnacja z Usługi obejmującej 

usługę abonamentową (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi) może być dokonana 

poprzez np. złożenie drogą elektroniczną, wysłanie listem lub dostarczenie osobiście  

na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dostępu  

do Serwisu lub 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 jakiekolwiek opłaty.  

5. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie 

usług dostępu do Serwisu Konto Użytkownika zostaje usunięte.  

6. Z tytułu wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu Administrator 

nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.  

7. Aktywacja Usługi obejmującej udostępnienie zgodnie z danym pakietem Publikacji 

elektronicznych następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 

przyjęcia zamówienia tej Usługi.  

8. W przypadku kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” umowa zostaje 

zawarta odpowiednio na 6, 12 albo 24 m-ce po czym automatycznie przechodzi ona  

na czas nieokreślony zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej w niniejszym 

Regulaminie, w tym dotyczącymi kwestii wypowiedzenia umowy. Minimalny czas trwania 

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

 

Art. 4  

Opłaty  

1. Usługa jest usługą czasową opłacaną w systemie comiesięcznym za dany Okres 

rozliczeniowy za pośrednictwem systemu PayLane umożliwiającego dokonanie płatności 

w konfiguracji autoodnawialnych płatności cyklicznych za Usługę, tzn. opłata pobierana 

jest automatycznie w pierwszym dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego.  

2. Miesięczna opłata brutto za Usługę wyrażona w walucie polskiej we wskazanej 

Użytkownikowi wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest pobierana 

automatycznie w pierwszym dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego  

za pośrednictwem systemu PayLane.  
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3. Każdemu Użytkownikowi stosownie do wymagań przysługuje przy pierwszej aktywacji 

Usługi darmowy okres próbny trwający 30 dni kalendarzowych, w czasie którego  

ma dostęp do Usługi.  

4. Użytkownik może w każdym momencie ponownie aktywować Usługę, wnosząc opłatę  

za wybrany Abonament.  

5. 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  

 w wybranym przez siebie czasie. Dostęp do wirtualnej przestrzeni dyskowej odbywa  

się tylko za pomocą danej Aplikacji. W ramach wybranego pakietu Usługi Użytkownik 

uzyskuje możliwość dodania do wirtualnej przestrzeni dyskowej od 1 (jednej)  

do 4 (czterech) własnych Publikacji elektronicznych w formacie EPUB zgodnym  

z EpubCheck o rozmiarze nieprzekraczającym 8 MB, według ilości wskazanej w cenniku 

dla danego pakietu Usługi.  

 

Art. 5  

Sprzedaż E-czytnika  

1. W ramach Usługi Użytkownik nabywa od Usługodawcy czytnik e-booków na warunkach 

określonych poniżej.  

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 

postanowienia Regulaminu Serwisu, w tym dotyczące Zwrotu Produktu.  

3. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest równoczesne zawarcie przez Użytkownika  

z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi obejmującej wybrany przez Użytkownika 

abonament na czas oznaczony, który po upływie danego okresu przechodzi na czas 

nieoznaczony, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, która umożliwia 

równoczesne nabycie Urządzenia.  

4. Usługodawca przenosi na Użytkownika własność E-czytnika po uiszczeniu przez 

Użytkownika Usługodawcy ceny za E-czytnik i/lub etui zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. Cena Urządzenia i/lub etui podana jest na fakturze/rachunku.  

5. Opłata ta jest pobierana z góry za pośrednictwem systemu PayLane umożliwiającego 

dokonanie płatności w konfiguracji autoodnawialnych płatności cyklicznych za Usługę.  

6. Fakt odstąpienia od umowy sprzedaży E-czytnika nie ma wpływu na dalszy byt Usługi 

obejmującej Abonament i możliwość korzystania z Publikacji elektronicznych, z której  

to Usługi w tym zakresie można korzystać również na innych Urządzeniach Użytkownika, 
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tj. [smartfonie, tablecie i komputerze działających w systemach operacyjnych iOS, Android, 

Windows Phone i Windows 8].  

7. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika przed 

upływem wybranego przez Użytkownika minimalnego okresu jej trwania, Użytkownik 

zostanie obciążony odszkodowaniem w wysokości różnicy pomiędzy ceną E-czytnika  

(z etui – jeśli dotyczy) a Ceną Czytnika (z etui  - jeśli dotyczy) w promocji z abonamentem. 

 

Art. 6  

Dostawa towarów  

1. Dostawa czytnika e-booków i/lub etui realizowana jest za pośrednictwem kuriera [DPD].  

2. Termin dostawy to od 1 do 3 dni roboczych od czasu realizacji zamówienia, chyba,  

że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.  

3. Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego 

w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego 

terminu dostawy. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Kupujący będący Konsumentem 

może odstąpić od umowy.  

4. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo 

do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu na wysyłkę. Jeżeli towar nadal nie 

zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.  

5. Informacje o kosztach dostawy dostępne są przed złożeniem zamówienia na Stronie 

Produktu/Usługi. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną 

formę dostawy niż dostawy proponowane przez Usługodawcę.  

6. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone.  

7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar/y i w razie 

jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu  

nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia  

do odstąpienia od umowy. 

8. Towary dostarczane są na terenie Polski.  

9. Usługodawca dopuszcza możliwość wysyłki za granicę po uprzednim indywidualnym 

uzgodnieniu niniejszego z Kupującym i uzgodnieniu warunków, w tym kosztów wysyłki.  

W celu realizacji wysyłki za granicę należy skontaktować się z Usługodawca  

np. na adres e-mail: support@legimi.com.  
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Art. 7 

Informacje dla Konsumentów dotyczące umowy sprzedaży 

1. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej w trybie na odległość podczas wizyty kuriera 

pod adresem wskazanym przez Konsumenta Sprzedawcą jest Usługodawca. Sprzedawca 

wskazany jest także na fakturze/rachunku.  

2. Umowa sprzedaży obejmuje przeniesienie na Konsumenta własności urządzenia jak i etui 

w przypadku wybrania również zakupu etui, wydanie go Konsumentowi po uiszczeniu 

przez Konsumenta ceny zgodnie z niniejszym Regulaminem Urządzenie zostanie wydane 

Konsumentowi pod adresem przez niego wskazanym.  

3. Urządzenie wskazane jest na fakturze/rachunku.  

4. Cena zakupionych towarów podana jest na fakturze/rachunku. W przypadku zawarcia 

umowy sprzedaży w trybie na odległość, opłata za dostarczenie przesyłki do Konsumenta 

wynosi 0 zł.  

5. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć sprzedawane towary Konsumentowi w stanie  

bez wad. W związku z umową sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność  

na podstawie rękojmi na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności  

w kodeksie cywilnym.  

6. W przypadku, gdy Konsument reklamuje dany towar na podstawie rękojmi, reklamacja 

Urządzenia rozpatrywana jest na podstawie przepisów prawa dotyczących rękojmi.  

7. Jeśli producent lub inny podmiot udzielił gwarancji na sprzęt, a Konsument złożył  

na jej podstawie reklamację, reklamacja sprzętowa będzie rozpatrywana w oparciu  

o postanowienia dokumentu gwarancyjnego i przepisy prawa dotyczące gwarancji.  

8. W przypadku udzielenia gwarancji, o ile nie upłynął czas ochrony z tytułu rękojmi  

lub gwarancji, przy składaniu reklamacji Konsument wybiera, z którego reżimu ochrony 

chce skorzystać (rękojmia czy gwarancja).  

9. Reklamacje dotyczące zakupionego sprzętu i/lub etui Konsument może składać  

u Sprzedawcy.  

10. Usługodawca realizuje posprzedażna obsługę, w szczególności w zakresie:  

a. udzielania Użytkownikom informacji dotyczących umowy; 

b. przyjmowania reklamacji; 

c. elementarnej obsługi Urządzeń nabytych u Usługodawcy, a także zasad postępowania  

w przypadku ich awarii. Jeśli korzystanie z obsługi posprzedażnej wiąże się z kosztami,  

są one określone w cenniku.  

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 

Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy. Dotyczy to również sytuacji,  



8 
 

gdy wykonując swe uprawnienia z rękojmi Konsument zwraca rzecz w razie odstąpienia 

od umowy sprzedaży lub wymienia ją na wolną od wad.  

12. Sprzedawca nie udziela gwarancji w stosunku do sprzedanej rzeczy.  

13. W przypadku udzielenia gwarancji przez podmiot inny niż Sprzedawca, Konsument  

ma możliwość zapoznania się z jej warunkami dołączonymi do towaru przed zawarciem 

umowy sprzedaży.  

14. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, wszelkie spory powstałe  

w związku z korzystaniem z usług Serwisu lub ze stosowaniem Regulaminu,  

w tym niniejszego Regulaminu, mogą być rozstrzygane w drodze mediacji  

(więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) 

lub sąd powszechny według właściwości ogólnej. Konsumentowi przysługuje również 

prawo do rozpoznania sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK)  

przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Z procedurą dotyczącą 

postępowania przed tym sądem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w siedzibie tego urzędu w Warszawie i w każdym 

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (mieści się w każdej stolicy 

województwa), jak również na stronach internetowych tych inspektoratów. Konsumentowi 

przysługuje także prawo zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów. W celu podjęcia interwencji przez Rzecznika Konsumentów należy zwrócić 

się do właściwego Urzędu Miasta lub starostwa powiatowego właściwego dla miejsca 

zamieszkania lub pobytu Konsumenta.  

15. Konsument może skorzystać również z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji  

i dochodzenia roszczeń drogą elektroniczną za pośrednictwem udostępnionej unijnej 

platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to interaktywna, wielojęzyczna 

stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców 

dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych 

wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

16. Pouczenie o odstąpieniu dla Konsumentów. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy 

sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wskazany termin 

wygasa z upływem 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji  

o odstąpieniu od wskazanej umowy na adres Usługodawcy (najlepiej: Legimi Sp. z o.o.,  

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań) w drodze jednoznacznego oświadczenia  

(np. pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również 

wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne 

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail support@legimi.com. Jeżeli skorzystają 

Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania 

informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą 

elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który 

dostarczany jest wraz z Regulaminem Serwisu, albo z wzorca formularza zawartego  

w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie  

z tych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, 

wystarczy, jeśli wyślą Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu 

prawa odstąpienia od umowy pocztą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

17. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży 

zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia 

rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa 

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni, licząc od dnia, w którym 

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo 

na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku 

ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 

rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać rzecz Usługodawcy, najlepiej  

na adres wskazany w poprzednim punkcie, niezwłocznie a w każdym razie nie później  

niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin 

jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo 

musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana 

jest maksymalnie na kwotę 50 zł. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości 

rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne  

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zażądaliście Państwo 

rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili,  

w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi.  

 

Art. 8  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują odpowiednie 



10 
 

zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu, w tym w szczególności postanowienia 

dotyczące obowiązków i praw Użytkownika, wymagań technicznych, składania 

zamówienia, odstąpienia od umowy, reklamacji, bezpieczeństwa danych osobowych, 

definicji. 

2. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie także Polityka Prywatności, 

ustanowiona zgodnie z Regulaminem Serwisu i dostępna pod adresem 

www.legimi.com/pl/regulamin/.  

3. 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/. 

4. Legimi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w następujących 

przypadkach: zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia 

nowych usług w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, 

doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości, z zachowaniem praw nabytych 

Użytkowników, po uprzednim ich poinformowaniu poprzez publikację jednolitego tekstu 

Regulaminu w Serwisie oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany  

przez Użytkownika w sposób wskazany poniżej. 

5. Zmiany Regulaminu są publikowane poprzez umieszczenie informacji o zakresie zmiany  

i planowanej dacie jej wprowadzenia, w Serwisie na co najmniej 14 dni od planowanego 

wprowadzenia zmiany, na stronie Serwisu.  

6. Legimi dodatkowo powiadamia Użytkownika o zmianie także poprzez wysłanie informacji 

o zmianie Regulaminu na podany przez tego Użytkownika adres e-mail podany  

przy rejestracji. Zmiany Regulaminu zostaną oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 

W takiej sytuacji wprowadzone zmiany w stosunku do takich Użytkowników nie będą  

w żaden sposób naruszać praw przez nich nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.  

7. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą dla Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody 

na nową treść Regulaminu w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o zmianie  

na stronie Serwisu i przesłaniu maila o niniejszym do Użytkownika. 

8. W przypadku braku akceptacji zmienionych lub nowych postanowień warunków 

Regulaminu przez Użytkownika, usługi świadczone są na rzecz Użytkownika  

na dotychczasowych zasadach.   

9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności,  

przed postanowieniami Regulaminu. 

http://www.legimi.com/pl/regulamin/
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10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2016 roku i znajduje zastosowanie 

jedynie do nowych Użytkowników korzystających z Usługi, tj. korzystających z Usługi od 

wskazanego w niniejszym ustępie dnia. 


