Regulamin Usługi Legimi w Plus
(obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.)
§ 1 Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
Abonent Plus 
– podmiot będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawartej z Polkomtel w tym w systemie abonamentowym (postpaid), prepaid, mix, który
posiada aktywną kartę SIM w sieci Plus;
Aplikacja
 aplikacja „Legimi – ebooki bez limitów” dostępna do bezpłatnego pobrania w
polskojęzycznym sklepie z aplikacjami Google Play. Aplikacja tworzona jest w wersji dla
danego typu Urządzenia i działa tylko na tym Urządzeniu;
Eczytnik z obsługą Aplikacji

– urządzenie przenośne z ekranem eink, służące do czytania
ebooków, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji. Aktualna lista wspieranych eczytników z
obsługą

Aplikacji

może

być

sprawdzona

na

stronie:

http://www.legimi.com/pl/pobierzlegimi/certyfikowaneczytniki/ lub udostępniona drogą
poczty elektronicznej po wysłaniu takiego żądania na adresmail support@legimi.com;
Legimi 

– „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
(60689), ul. Obornicka 330, NIP 7781460897, 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 27 850,00 zł; telefon: +48 22 250 11 80 adres email:
support@legimi.com
Okres Rozliczeniowy 

– okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta
Plus wobec Polkomtel z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz innych usług,
rozpoczynający i kończący się w dniach miesięcy kalendarzowych wskazanych przez
Polkomtel w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Abonenta
Plus z Polkomtel lub na rachunku telekomunikacyjnym wystawianym przez Polkomtel;
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Opłata Abonamentowa 

– opłata z tytułu umożliwienia korzystania z Usługi, obejmująca
opłatę za Usługę Legimi i Usługę Polkomtel, naliczana z góry w każdym Okresie
Rozliczeniowym, z wyłączeniem okresu Try & buy;
Polkomtel 

– Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(02676), ul. Postępu 3, NIP 5271037727, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał
zakładowy 3 510 300 000,00 zł; telefon: +48 601 102 601, adres email: bok@plus.pl.

Polityka Prywatności  polityka prywatności Legimi znajdująca się na stronie
www.legimi.com/pl/regulamin/;
Publikacje elektroniczne– 

ebooki 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;
Rachunek telekomunikacyjny 

– rachunek wystawiany Abonentowi Plus przez Polkomtel w
związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych oraz innych usług;
Regulamin 

– niniejszy regulamin Usługi; Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest
Regulamin Serwisu oraz Polityka Prywatności;
Regulamin Serwisu 

– regulamin świadczenia usług i korzystania z Serwisu znajdujący się
na stronie www.legimi.com/pl/regulamin/;
Serwis 

– strona internetowa Legimi dostępna pod adresem www.legimi.com;
Try & buy 

– jednorazowa promocja dla Użytkowników Usługi, którzy po raz pierwszy
uruchomią Usługę. W ramach promocji Try& buy Użytkownicy Usługi zwolnieni są z
obowiązku zapłaty Opłaty Abonamentowej przez pierwszych 14 dni korzystania z Usługi;
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Urządzenie 

– urządzenie, z wykorzystaniem którego Użytkownik Usługi może korzystać z
Usługi. Lista Urządzeń zawarta jest w § 3 ust. 3 Regulaminu;
Usługa 

– usługa o nazwie „XXX”, na którą składają się Usługa Legimi i Usługa Polkomtel;
Usługa Legimi 

– usługa dostarczania treści cyfrowych świadczona przez Legimi
umożliwiająca Użytkownikom Usługi dostęp do Publikacji elektronicznych (ebooków);
Usługa Polkomtel 

– usługa dodatkowa w stosunku do Usługi Legimi. Usługa transmisji
danych w sieci telekomunikacyjnej Plus wykorzystanych przez Użytkowników Usługi w celu
odtwarzania Publikacji elektronicznych;
Użytkownik Usługi 
– Abonent Plus korzystający z Usługi, w tym:

a) Abonent (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez

POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów  dla Umów/Aneksów zawartych przed
25.12.2014 r. albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament  dla Umów/Aneksów zawartych
od 25.12.2014 r.),


b) Abonentów Simplus i Abonentów Sami Swoi (w rozumieniu Regulaminu świadczenia

usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami
Swoi),
c) Abonentów Na Kartę (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę),
d) Abonentów MixPlus (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus),
e) Abonentów Plus Mix (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix),
f) Abonentów Mix (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

przez POLKOMTEL sp. z o.o. Mix),
g) Abonentów 36.6 (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6).
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Usługa jest przeznaczona dla Abonentów Plus.
2. Szczegółowe zasady zamawiania Usługi przez Klientów Plus zostały opisane w § 5 ust. 2
niniejszego Regulaminu.
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3. W momencie zamówienia Usługi zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Abonent Plus
jednocześnie:
a. zawiera z Legimi za pośrednictwem Polkomtel umowę o świadczenie Usługi Legimi;
b. zamawia od Polkomtel Usługę Polkomtel jako dodatkową opcję usługi telekomunikacyjnej
w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Abonenta Plus z
Polkomtel.
4. W przypadku zamawiania Usługi jednocześnie z zawieraniem umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci Plus lub aneksu do takiej umowy zgodnie z § 5 ust. 2
Regulaminu, umowa o świadczenie Usługi Legimi jest zawierana za pośrednictwem
Polkomtel jednocześnie z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
sieci Plus lub aneksu do takiej umowy.

§ 3 Szczegóły dotyczące Usługi Legimi
1.

Usługa Legimi umożliwia Abonentom Plus dostęp do wszystkich Publikacji

elektronicznych (ebooków), oznaczonych jako dostępne w abonamencie w ramach Serwisu.
2. Usługa Legimi 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 Usługi Legimi).
3. Z Usługi Legimi można korzystać tylko z następujących typów Urządzeń:
a. tabletów i z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej;
b. smartfonów z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej
c. wybranych Eczytników z obsługą Aplikacji.

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

4. Abonent Plus może wskazać do korzystania z Usługi Legimi łącznie do trzech Urządzeń z
listy w ust. 3 powyżej, przy czym tylko jedno z każdego typu Urządzeń (określonych w ust. 3
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pkt ac). W ramach Usługi Legimi możliwa jest zmiana wskazanych Urządzeń, jednak nie
więcej niż łącznie trzykrotnie.
5. Korzystanie z Usługi Legimi następuje z wykorzystaniem połączeń z siecią Internet.
6. Warunkiem korzystania z Usługi Legimi jest zainstalowanie na Urządzeniach Aplikacji.
7. Katalog Publikacji elektronicznych dostępnych w ramach Usługi 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 Usługi Legimi, w tym
jego ograniczenia, w każdym czasie. Informacje na temat zmian będą publikowane na stronie
https://www.legimi.com/pl/ebooki/?format=unlimited.
§ 4 Szczegóły dotyczące Usługi 
Polkomtel
1. Usługa Polkomtel świadczona jest przez Polkomtel i jest dodatkową opcją usługi
telekomunikacyjnej w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej
przez Abonenta Plus z Polkomtel.
2. Usługa Polkomtel polega na transmisji danych wykorzystanych do odtwarzania przez
Abonentów Plus Publikacji elektronicznych (ebooków) w ramach Usługi Legimi bez
pobierania dodatkowych opłat. Opłata za transmisję danych wykorzystanych do odtwarzania
Publikacji elektronicznych jest zawarta w Opłacie Abonamentowej za Usługę.
3. Niepobieranie dodatkowych opłat za transmisję danych, o których mowa powyżej ma
miejsce tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci
Telekomunikacyjnej Polkomtel. Korzystanie z usługi w roamingu międzynarodowym
spowoduje naliczenie opłaty za transmisję danych zgodnie z Cennikiem Oferty, z której
korzysta Abonent Plus.
4. W zakresie Usługi Polkomtel w kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin
zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel dla
Abonentów lub Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu
przez Polkomtel dla Abonentów.
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5. Polkomtel ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie Usługi
Polkomtel wobec Użytkowników Usługi. Zasady odpowiedzialności Polkomtel z tytułu
świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zasady składania reklamacji dotyczących usług
telekomunikacyjnych określone są w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawartej przez Abonenta Plus z Polkomtel i w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Polkomtel dla Abonentów lub Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu przez Polkomtel dla Abonentów.

§ 5 Aktywacja Usługi
1. W celu aktywacji Usługi dla danego numeru w sieci Plus, Abonent Plus powinien zamówić
Usługę w sposób określony w ust. 2 poniżej. Przed zamówieniem Usługi Abonent Plus
powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz
Polityki Prywatności.
2. Abonent Plus może zamówić Usługę poprzez podanie na stronie internetowej pod adresem
www.legimi.com/plus swojego numeru telefonu w sieci Plus, a następnie po otrzymaniu na
wskazany numer kodu aktywacyjnego, wpisanie tegoż kodu na stronie www.legimi.com/plus
3. Aktywacja następuje w przeciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zamówienia Usługi, w
tym czasie Polkomtel wyśle do Abonenta Plus wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie
aktywacji Usługi (rozpoczęcie jej świadczenia).
§ 6 Dezaktywacja Usługi
1. Dezaktywacji Usługi można dokonać poprzez poprzez wysłanie 
SMSa o treści STOP
LEGIMI pod numer 62525. 
Użytkownik nie ponosi opłat za wysłanie SMSa, o którym
mowa w zdaniu powyżej.
2. Dezaktywacja Usługi następuje w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zlecenia dezaktywacji
przez Polkomtel. Dezaktywacja Usługi zostanie potwierdzona wiadomością SMS przesłaną
przez Polkomtel. Użytkownik nie ponosi opłat za wysłanie przez Polkomtel wiadomości SMS
potwierdzającej dezaktywację Usługi.
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3. W przypadku gdy mimo otrzymania od Polkomtel uprzedniego wezwania do zapłaty
Użytkownik Usługi opóźnia się z zapłatą za Usługę przez okres dłuższy niż 30 dni, Usługa
może zostać przez Polkomtel dezaktywowana. Koszt wezwania do zapłaty wynosi 30 zł.
4. Umowa o świadczenie Usługi Legimi wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Polkomtel.
5. W związku z faktem, że Usługa Legimi i Usługa Polkomtel są ze sobą ściśle powiązane, z
chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie Usługi Legimi nie istnieje możliwość dalszego
korzystania z Usługi Polkomtel.
6. Po dezaktywacji Usługi Abonent Plus traci dostęp do Usługi.
7. Polkomtel jest uprawniony do przekazywania Legimi informacji o opóźnieniach w zapłacie
Opłat Abonamentowych z tytułu korzystania z Usługi przez Abonenta Plus. Legimi i/lub
Polkomtel uprawnieni są do dezaktywacji Usługi w przypadku gdy mimo otrzymania
uprzedniego wezwania do zapłaty Użytkownik Usługi opóźnia się w płatności należnych
opłat z tytułu korzystania z Usługi o ponad 21 dni.

§ 7 Opłaty
1. Opłata Abonamentowa za korzystanie z Usługi naliczana jest z góry od chwili aktywacji
Usługi (z wyłączeniem okresu „Try&Buy”), zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta
Plus i przedstawiana każdorazowo na Rachunku Telekomunikacyjnym wystawianym przez
Polkomtel jako „Legimi_BL”. Termin płatności podany jest na danym Rachunku
Telekomunikacyjnym.
2. Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi wynosi 30,75 zł
netto z VAT.
3. Legimi i Polkomtel zapewniają Abonentom Plus możliwość przetestowania Usługi na
zasadzie promocji „Try&buy”, polegającej na tym, że Abonent Plus, który po raz pierwszy
uruchomi Usługę jest zwolniony z obowiązku zapłaty Opłaty Abonamentowej za Usługę
przez pierwsze 14 dni korzystania z niej. Po upływie tego okresu, rozpoczyna się naliczanie
Opłaty Abonamentowej w wysokości wskazanej w ust. 2 powyżej.
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4. Możliwość skorzystania z promocji „Try&buy”, o której mowa powyżej nie przysługuje
Użytkownikowi Usługi, który już co najmniej jednokrotnie aktywował i dezaktywował
Usługę. W przypadku ponownej aktywacji Usługi przez danego Użytkownika Usługi,
pobrana zostanie z góry Opłata Abonamentowa naliczona proporcjonalnie do liczby dni
pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiła aktywacja Usługi.
Następne Opłaty Abonamentowe będą pobierane w myśl postanowień ust. 1 powyżej.
5. Jeżeli Użytkownik Usługi nie dokona dezaktywacji Usługi w danym Okresie
Rozliczeniowym, przyznany dostęp do Usługi będzie odnawiany pierwszego dnia każdego
Okresu Rozliczeniowego i pobierana będzie Opłata Abonamentowa w wysokości wskazanej
w ust. 2 powyżej.
6. W przypadku dezaktywacji Usługi, Opłata Abonamentowa za Usługę naliczana jest za cały
Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiła dezaktywacja Usługi.

§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Polkomtel jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
z dnia 26 czerwca 2014 r., 
Dz.U. z 2014 r. poz.
1182)
), zwanej dalej „Ustawą”, danych osobowych Abonentów Plus.
2. Legimi jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy, danych osobowych
użytkowników Usługi Legimi.
3. Legimi powierzył Polkomtel, na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych
osobowych użytkowników Usługi Legimi w zakresie niezbędnym do zawierania przez
Polkomtel umów o świadczenie Usługi Legimi i w celu realizacji przez Polkomtel
obowiązków wynikających z Regulaminu.
4. Dane osobowe Użytkowników Usługi są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
świadczenia Usługi, w tym naliczania opłat za korzystanie z Usługi, rozpatrywania reklamacji
oraz informowania o Usłudze.
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usługi. W
każdym czasie Użytkownik Usługi może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz żądać ich usunięcia z bazy danych .
6. Użytkownik Usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania

§ 9 Reklamacje i rozstrzyganie sporów
1. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać:
a) drogą elektroniczną na adres email Polkomtel: bok@plus.pl; lub na adres email Legimi:
support@legimi.com; lub
b) telefonicznie pod numerem +48 601 102 601 (Centrum Obsługi Klientów Polkomtel) lub
na infolinię Legimi +48 22 250 11 80 (dostępna w dni robocze od 9 do 17). lub

c) w formie pisma przesłanego:
 na adres korespondencyjny Polkomtel: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 3, 02676 Warszawa lub faksem pod numer: 601102602 lub pisemnie w Punkcie
Sprzedaży Polkomtel lub
 na adres korespondencyjny Legimi: Legimi Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 58/64 (XI piętro)
61807 Poznań
2. Reklamacja dotycząca Usługi Legimi powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
oznaczenie Abonenta Plus (w tym jego imię, nazwisko, adres email lub inny adres do
korespondencji, nr telefonu komórkowego dla którego uruchomiona jest Usługa) oraz opis
problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące Usługi Legimi będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od daty
wniesienia przez Użytkownika . W przypadku Legimi reklamacja rozpatrywana będzie
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
Abonent Plus zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
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4. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Usługi Polkomtel określone są w
umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Abonenta Plus z Polkomtel
i w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel. dla Abonentów
lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu przez
Polkomtel dla Abonentów.
5. Spory pomiędzy Legimi a konsumentem dotyczące Usługi Legimi mogą być zakończone
polubownie w drodze postępowania przed 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).
6. Spory pomiędzy Polkomtel a konsumentem dotyczące Usługi Polkomtel mogą być
zakończone

polubownie

w

sposób

określony

w

umowie

o

świadczenie usług

telekomunikacyjnych zawartej przez Abonenta Plus z Polkomtel i w Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel dla Abonentów lub Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu przez Polkomtel dla
Abonentów.
7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
8. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10 Odstąpienie
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi
Legimi na odległość w sposób określony w § 5 ust. 2 Regulaminu Abonentowi Plus
będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty jej zawarcia (tj. aktywacji Usługi). bez podawania przyczyny i bez
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ponoszenia kosztów. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Legimi może być złożone w
następujący sposób:
a) w formie pisemnej na adres:

Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02676 Warszawa
b) w formie elektronicznej na adres email: bok@plus.pl.
c) w trakcie rozmowy telefonicznej z Obsługą Klienta: +48 601 102 601
lub
d) w punkcie sprzedaży Plus.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Legimi może przybrać
dowolną treść, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy. W przypadku
składania oświadczenia o odstąpieniu konsument może w szczególności posłużyć się:
a) formularzem odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Legimi, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827);
4. Po wysłaniu przez Abonenta Plus będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu
otrzyma on od Polkomtel na adres email przez niego wskazany potwierdzenie otrzymania
przez Polkomtel oświadczenia.
5. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Legimi zawartej na odległość, umowa
o świadczenie Usługi Legimi jest uważana za niezawartą. W związku z faktem, że Usługa
Legimi i Usługa Polkomtel są ze sobą ściśle powiązane, z chwilą odstąpienia od umowy o
świadczenie Usługi Legimi nie istnieje możliwość dalszego korzystania z Usługi Polkomtel.
6. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014
r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Legimi zawartej na odległość
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nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną
zgodą przed upływem 14dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi
Legimi i po poinformowaniu go przez Legimi o utracie prawa odstąpienia od umowy o
świadczenie Usługi Legimi.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Usługi Legimi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
Serwisu, a także Polityki Prywatności. Legimi traktuje Abonenta Plus, który korzysta z
Usługi Legimi na równi z Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu Serwisu i Polityki
Prywatności i w tym zakresie Użytkownik Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu ma
identyczne prawa i obowiązki jak Użytkownik w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami
Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności, postanowienia Regulaminu będą miały charakter
nadrzędny.
3. Polkomtel i Legimi zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących
przypadkach: w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych
za

pośrednictwem

zabezpieczenia

Serwisu,

interesów

wprowadzenia

Użytkowników,

nowych usług
doprecyzowywania

w Serwisie, lepszego
zagadnień

budzących

wątpliwości, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego
tekstu Regulaminu w Serwisie oraz wysłanie aktywnego linku do jego treści przez Polkomtel
na numer telefonu komórkowego wskazany przez Użytkownika w sposób wskazany poniżej.
4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w
szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w
Serwisie itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu są publikowane poprzez umieszczenie informacji o zakresie zmiany i
planowanej dacie jej wprowadzenia, na co najmniej 14 dni od planowanego wprowadzenia
zmiany, w Serwisie.
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6. Polkomtel dodatkowo powiadamia Użytkownika o zmianie także poprzez wysłanie
informacji o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie aktywnego linku z informacją o zmianie
na podany przez tego Użytkownika numer komórkowy. 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 Legimi i przesłaniu SMS o niniejszym do Użytkownika przez Polkomtel, jedynie dla
stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian. Wyrażenie zgody może nastąpić
przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa po otwarciu aktywnego linku.
8. W przypadku braku akceptacji zmienionych lub nowych postanowień warunków
Regulaminu przez Użytkownika dochodzi do rozwiązania umów między Legimi i Polkomtel
a tym Użytkownikiem, oraz usunięciem danych takiego Użytkownika, w tym z listy
mailingowej Legimi i Polkomtel.
9.

Postanowienia

Regulaminu

nie

naruszają

praw

Konsumenta

wynikających

z

obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed
postanowieniami Regulaminu.
10. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem:
legimi.com/plus

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o
świadczenie Usługi Legimi)
Adresat: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02676 Warszawa
e –mail: bok@plus.pl.
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Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Legimi zawartej
w dniu ..................
Imię i nazwisko konsumenta ................
Numer telefonu konsumenta w sieci Plus ..................................
Adres e mail konsumenta ....................
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej).............................
Data ..........................
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