INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA KONSUMENTA
1. Usługe świadczy Legimi Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (Usługodawca), ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w VIII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000321842, adres poczty
elektronicznej support@legimi.com
2. Usługa świadczona przez Legimi umożliwiająca Użytkownikom Produktu dostęp do wybranych Publikacji
elektronicznych (e-booków). Z usługi można skorzystać aktywując płatną i autoodnawialną subskrypcje która
uprawnia do przeczytania 300 stron lub nielimitowanej ilości stron Ebooka w cyklu wskazanym w danym
rodzaju subskrypcji.
3. Opłata pobierana jest za cykl rozliczeniowy trwający 30 dni, wysokość opłaty uzależniona jest od wybranej
opcji subskrypcji:
a) 7,90 zł z VAT w opcji 300 stron dostępu do ebooków, przez pierwsze 30 dni Użytkownik uzyskuje bezpłatny
okres próbny, w trakcie którego uzyskuje nielimitowany dostęp do Ebooków, T-Mobile Polska pobiera również
opłate za kanał dostępu WAP zgodnie z taryfą z jakiej korzysta Użytkownik lub opłaty za transmisje danych
zgodnie z taryfą, z jakiej korzysta Użytkownik.
b) 29,90 zł z VAT w opcji nielimitowanego dostępu do ebooków, przez pierwsze 30 dni Użytkownik uzyskuje
bezpłatny okres próbny, w trakcie którego uzyskuje nielimitowany dostęp do Ebooków, T-Mobile Polska
pobiera również opłate za kanał dostępu WAP zgodnie z taryfą z jakiej korzysta Użytkownik lub opłaty za
transmisje danych zgodnie z taryfą, z jakiej korzysta Użytkownik.
4. Opcja subskrypcji oznacza zawarcie umowy na czas nieoznaczony, minimalnym okresem zobowiązania
Użytkownika jest jeden cykl. Rezygnacja z subskrypcji możliwa jest w każdej chwili. Aby zrezygnować
należy:
a) w opcji dostępu do 300 stron ebooków wysłać SMS o treści LEG NIE pod bezpłatny numer 8717.
Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
b) w opcji dostępu do nielimitowanej ilości stron ebooków wysłać SMS o treści LEG29 ANULUJ pod bezpłatny
numer 8089. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5. Usługodawca po zawarciu umowy niezwłocznie udostępnia zamówioną treść
6. Każdy Produkt jest indywidualnie oznaczony i z takim oznaczeniem udostępniany, a Użytkownik nabywający
Produkt wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się; nie podejmować żadnych działań w celu zmiany
lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na
odczytanie jakichkolwiek danych Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji Użytkownika oraz sposobu, w jaki
korzysta on z Usługi.
7. Wymagania techniczne: posiadanie telefonu z systemem Android oraz z Karta SIM w sieci T-Mobile,
korzystanie z Usługi za pomocą urządzenia wyposażonego w system Android wymaga posiadania wersji
oprogramowania 2.1 lub wyższej.
8. Usługi posprzedażowe Usługodawca świadczy w zakresie ogólnych informacji dotyczących świadczonej usługi
pod adresem elektronicznym: support@legimi.com
9. Reklamacje dotyczące Produktu można zgłaszać: a) drogą elektroniczną na adres e-mail Legimi:
support@legimi.com; b) telefonicznie na infolinię Legimi +48 22 250 11 80 (dostępna w dni robocze od 9 do
17). c) 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)

