
Regulamin
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków w
formie plików cyfrowych prowadzonej przez Bartosza Horajeckiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Angielski online (zwaną dalej Sprzedawcą), za
pośrednictwem sklepu internetowego www.loginenglish.com

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail bartoszhorajecki@gmail.com

Niniejszy regulamin został opublikowany na stronie sklepu 09.02.2023 r.

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.
E-book – książka w wersji elektronicznej tj. tzw. e-książka; plik z treścią zawierającą taką
książkę zapisany w formacie PDF.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Log in English, pod adresem www.loginenglish.com
Sprzedawca – Bartosz Horajecki Angielski online z siedzibą pod adresem ul. Generała
Leopolda Okulickiego 22/136, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr  NIP 8652514893, nr REGON 388750192.

§2. Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za
pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów
uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym
a Sprzedawcą.

3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych

za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w
formacie PDF, mp3
4.1 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe

5. Wymagania techniczne
5.1 Aby korzystać z produktów oferowanych przez Sklep, Klient powinien posiadać
urządzenie z dostępem do Internetu z przeglądarką obsługującą JavaScript oraz
pliki cookies oraz program do odczytywania plików PDF lub innego formatu, w
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jakim dostępne są produkty.
5.2 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z
produktów ze względu na brak wymaganych wymagań technicznych po stronie
Klienta.
5.3 Przed zakupem e-booka Klient powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie
programy umożliwiające przegląd zawartości e-booka w formatach PDF i mp3. W
innym wypadku odtworzenie zawartości e-booka nie będzie możliwe.

6. Klient w jednym Zamówieniu może zamówić wiele sztuk danego tytułu Ebooka.
7. Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym,

a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej
kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności
za dany Ebook z góry.

8. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie
Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które
zabezpieczają przed korzystaniem z Ebooka niezgodnie z warunkami zezwolenia
lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takowych środków ochrony,
stosowne informacje zamieszczane są na stronach produktowych Ebooków.

9. W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii AADRM (Adobe
Adept Digital Right Management), Sprzedawca zamieści na stronie produktowej
informację wskazującą zakres zezwoleń udzielanych przy zakupie danego Ebooka,
w tym w szczególności:

a. liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
b. możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.

10. W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii watermark,
Sprzedawca oznaczy każdy sprzedawany Ebook indywidualnym identyfikatorem,
umożliwiającym zidentyfikowanie określonej kopii i przypisanie jej do danego
Klienta.

11. Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania
Adobe
Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions
(ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą programów i
urządzeń umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF.

§3. Składanie zamówienia

1. Aby dokonać zakupu, należy:
1.1 na stronie Koszyku EasyCart wpisać Imię i Nazwisko i adres email
1.2 wybrac formę płatności
1.3 zaakceptować regulaminy
1.4 wyrazić zgodę na na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu
odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących
utratę prawa odstąpienia od umowy)
1.5 zatwierdzić przyciskiem “płacę”
1.6 po wybraniu formy płatności i potwierdzeniu zamówienia, Klient zostanie
przekierowany do strony płatności, gdzie będzie mógł zapłacić za zamówienie

2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i aktualnych danych, w tym
adresu e-mail, na który zostanie wysłany e-book



3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku
nieprawidłowo wprowadzonych danych lub braku możliwości potwierdzenia
płatności.

4. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na wskazany
przez siebie adres e-mail.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia
Umowy sprzedaży Ebooków będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

§4. Płatności

1. Klient może dokonać płatności przez wybraną przez siebie formę płatności
dostępną na stronie Sklepu, w tym przelew bankowy, kartą płatniczą lub innymi
dostępnymi formami płatności.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku
braku możliwości potwierdzenia płatności.

§5. Realizacja zamówienia

1. W terminie do 24h od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca
prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres email indywidualny adres
strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza
zamówionego Ebooka(panel klienta EasyCart). Ebook zostanie również pobrany
automatycznie w momencie finalizacji płatności.

2. Pobranie Ebooka przez Klienta powinno nastąpić w terminie 72h od chwili
otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po
tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient
bezpowrotnie traci możliwość pobrania Ebooka.

3. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości
elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do
pobrania plik w formacie PDF.

4. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po
dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych
Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku
pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z
adresem do pobrania Ebooków.

5. W przypadku problemów technicznych Sklep może wydłużyć czas realizacji
zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości
na wskazany przez Klienta adres email.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu lub nieprawidłowej formy płatności.

§6. Licencja na korzystanie z e-booka



1. E-book oraz integralne z nim materiały video, mp3 i inne, oferowane przez
Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym są
objęte ochroną przewidzianą tym prawem.

2. Prawa autorskie do e-booka i integralnych z nim materiałów przysługują wyłącznie
Sprzedawcy.

3. Sklep udziela Klientowi licencji na korzystanie z e-booka wyłącznie do użytku
osobistego, niekomercyjnego i niepodlegającego dalszemu rozpowszechnianiu.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich do e-booka, materiałów
viedo i audio i nie wolno mu ich kopiować, udostępniać osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie- zdigitalizowanej czy papierowej - ani w inny sposób
rozpowszechniać.
2.1 Klient w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania Ebooków
lub ich opracowań w całości lub we fragmentach na forach internetowych,
potralach społecznościowych i innych miejscach, zarówno w celu zarobkowym,
jak i niezarobkowym. To samo tyczy się materiałów video oraz audio.
2.2 zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku
osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka

5. W przypadku naruszenia praw autorskich, Sklep może podjąć odpowiednie
działania prawne.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego
Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, , który nie
jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od
umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

§8. Reklamacje

1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
○ zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie

przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
○ w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu

udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail bartoszhorajecki@gmail.com
3. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o

sposobie dalszego postępowania.
4. Sklep dołoży starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć reklamację i zaproponować

Klientowi odpowiednie rozwiązanie.

§9. Postanowienia końcowe



1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym regulaminie stosuje się
postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępne na stronie
https://www.loginenglish.com


