
Załącznik nr 1 

 

ZASADY SPRZEDAŻY EBOOKÓW W FORMIE PLIKÓW CYFROWYCH 

W SKLEPIE INTERNETOWYM LATARNIA.COM.PL 

 

1. Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym 

Latarnia.com.pl – rejestracja konta Klienta zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu. 

2. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka. 

3. W przypadku zakupu Ebooka Klient może wybrać następujące metody płatności: 
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Spółki 
b) płatność elektroniczna 

4. Zakupiony Ebook, w przypadku wyboru formy płatności wskazanej w ust. 3 lit. a) – po wpłynięciu środków 

na rachunek bankowy Spółki, a w przypadku wyboru formy płatności w ust. 3 lit. b) – po otrzymaniu przez 

Spółkę informacji od Podmiotu realizującego płatność o dokonaniu płatności przez Klienta, udostępniony 

zostaje Klientowi na jego koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl. 

5. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez 
Klienta, która zawierać będzie: 

a) potwierdzenie otrzymania płatności; 
b) informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka 

6. Na Stronie produktowej każdego Ebooka Sklep Internetowy Latarnia.com.pl zamieści informację 

określającą zakres licencji, w tym w szczególności: 

a) liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty 

b) możliwość drukowania i kopiowania Ebooka 

7. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka i produktów innego rodzaju zamówienie zostanie 

podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. 

Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie. 

8. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego 

Latarnia.com.pl. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z 

postanowieniami Rozdziału XII ust. 12 Regulaminu. 

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie 

treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło 

się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu 

go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

10. Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep Internetowy Latarnia.com.pl są objęte ochroną przewidzianą w 

ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie 

na zasadach określonych w Regulaminie oraz w licencji. 

11. Klient ma prawo korzystać z Ebooka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

12. Klient w szczególności nie jest uprawniony do: 

a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach 

b) utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania 

c) komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób 

13. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków w sposób 

niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji. 

14. W przypadku sprzeczności z zapisów Załącznika nr 1 z treścią Regulaminem zastosowanie znajdują 
postanowienia niniejszego Załącznika nr 1.  

15. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym Załączniku nr 1 zastosowanie znajdują 

odpowiedne postanowienia Regulaminu. 


