Regulamin akcji promocyjnej Drzwi Otwarte Legimi (13
maja 2014 roku)

1. Organizatorem akcji promocyjnej Drzwi Otwarte Legimi (zwanej dalej Akcją)
jest Legimi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu,
ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, NIP 7781460897, REGON 301031192, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy

KRS

pod

numerem

KRS

0000321842,

kapitał

zakładowy

w wysokości 25.000,00 zł wpłacony w całości.
2. Akcja trwa od 13.05.2014 od godz. 10:00 do 27.05.2014 do godz. 23:59.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Akcji bez
podania przyczyny.
4. Niniejszy regulamin stanowi regulamin promocyjny dla Usług „Czytanie bez
limitu” i „Pakiet Słów” i w stosunku od ich wyboru znajduje zastosowanie.
W sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie

znajduje regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu dostępnego
pod adresem http://www.legimi.com/pl/regulamin/ (dalej zwany Regulaminem
Serwisu), a także regulamin promocyjny usługi „Czytanie bez limitu” i „Pakiet
Słów”,

dostępne

pod

adresem

www.legimi.com/pl/regulamin/.

Niniejszy

Regulamin stanowi warunki promocyjne świadczenia usługi „Czytanie bez
limitu” i „Pakiet Słów” w czasie trwania Akcji.
5. W ramach Akcji Użytkownik otrzymuje przy pierwszej aktywacji Usługi
„Czytanie bez limitu” i „Pakiet Słów” możliwość wykorzystania darmowego
okresu próbnego trwającego 7 dni, w czasie którego ma dostęp do Usługi bez
ograniczeń co do ilości słów, bez konieczności podania możliwego Środka
Płatniczego (otrzymanie niniejszego okresu próbnego nie jest możliwe przy
zamawianiu Usługi w Apple AppStore).
6. Przed upływem okresu próbnego Użytkownik powinien opłacić abonament na
następny okres poprzez ustanowienie Środka Płatniczego bądź dokonanie
wpłaty. W przypadku braku powyższego po okresie próbnym Usługa „Czytanie
bez limitu” i „Pakiet Słów” przestaje działać i Użytkownik nie ma dostępu
do czytanych Publikacji elektronicznych.
7. Użytkownicy Usługi „Pakiet Słów” w czasie trwa Akcji mają możliwość
pobrania przez stronę www Przeczytanych Publikacji elektronicznych.

Za Przeczytaną

Publikację

elektroniczną

uznawana

jest

Publikacja

elektroniczna, której czytanie rozpoczęto i zakończono w okresie trwania Akcji,
a dla której Aplikacja automatycznie ustaliła przeczytanie 95% stron Publikacji
elektronicznej przy tempie nie szybszym niż 500 słów na minutę. Niniejsze
uprawnienie nie dotyczy Użytkowników Usługi „Czytanie bez limitu”
8. O

możliwości

pobrania

Publikacji

elektronicznej

Użytkownik

zostaje

poinformowany e-mailem.
9. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
www.Legimi.com/drzwi-otwarte/;
http://www.legimi.com/pl/regulamin/.

a

także

na

stronie

