
Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo 
przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym 
również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny byćprowadzone w 
formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ILLUMINATIO Łukasz Kierus, Kolejowa 12E/3, 
15-701 Białystok). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na 
drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

 

1. Sklep EZOBOOKI.pl jest prowadzony przez firmę:

 

ILLUMINATIO Łukasz Kierus

Żelazna 9/5

15-297 Białystok

NIP: 548-258-30-38, REGON: 052007243,

nr wpisu do ewidencji: 62348

 Nr konta bankowego: 59 2490 0005 0000 4500 1773 6542

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

2. Sklep EZOBOOKI.pl stanowi prowadzony w domenie www.ezobooki.pl internetowy serwis 
transakcyjny umożliwiający zakup e-produktów, przez które należy rozumieć produkty w wersji 
elektronicznej, w szczególności e-booki, audiobooki, nagrania muzyczne w formacie mp3.

 

2. Kupującym może byćpełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3. Zamówienia można składać24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilązłożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówienia 
następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Klient ma prawo 
wyboru preferowanej przez siebie formy płatności spośród dostępnych możliwości, w szczególności 
przelewu i płatności realizowanych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

 

5. Sprzedający po otrzymaniu potwierdzenia o zaksięgowaniu wpłaty Klienta przesyła na podany 
przez Klienta adres e-mail wiadomość, która zwiera instrukcjędotyczącąsposobu   pobrania 
zakupionego e-produktu. Zakupiony e-produkt jest udostępniany Klientowi w ramach jego konta w 
zakładce Biblioteczka.



 

6. Zakładka Biblioteczka zawiera katalog wszystkich zakupionych przez Klienta e-produktów, z której 
Klient ma możliwość pobierania e-produktów na przeznaczone do tego celu i posiadane przez siebie 
urządzenia. Ilośćpobrańmoże byćograniczona lub nieograniczona w zależności od systemu 
zabezpieczeńzastosowanego w odniesieniu do danego e-produktu.

 

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności 
towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 
lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodnośćoraz oczekiwania 
dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłaćna adres Sprzedającego. Przykładowy wzór 
formularza reklamacji dostępny jest tutaj.

 

8. Klient ma możliwośćrezygnacji ze złożonego zamówienia do chwili rozpoczęcia pobierania 
zakupionego e-produktu. W przypadku rezygnacji Klientowi, który dokonałpłatności, zwrócona 
zostanie zapłacona cena wraz z należnymi odsetkami. W przypadku płatności kartąpłatniczązwrot 
środków jest dokonywany na tąkartę.

 

9. W okresie 14 dni od zawarcia umowy Klient będący konsumentem ma możliwośćodstąpienia od 
umowy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedającego, przy czym jeżeli e-
produkt zostałprzez Klienta pobrany, wyżej wymienione uprawnienie przestaje mu 
przysługiwaćzgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodęwyrządzonąprzez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 
2000 r., nr 22 poz 271 z późn. zm.) W przypadku zwrotu Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona 
zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

 

10. Klient może korzystaćz zakupionego e-produktu wyłącznie na własny użytek i zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym wprowadzaće-produkt do pamięci swojego komputera, odczytywaće-produkt 
w urządzeniach elektronicznych do tego przeznaczonych w celu zapoznania sięz jego treścią, ale bez 
możliwości kopiowania, rozpowszechniania, zmieniania struktury e-produktu i modyfikowania e-
produktu.

 

11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone sąw polskiej walucie i sącenami brutto 
(zawierająpodatek VAT).

 

12. Sprzedający zobowiązuje siędo ochrony danych osobowych zgodnie z ustawąo ochronie danych 
osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawąo świadczeniu usług 
drogąelektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane 
osobowe Sprzedającemu wyraża zgodęna ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji 
złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwośćwglądu, poprawiania, aktualizacji oraz 
usuwania swoich danych osobowych.



 

13. Żadne z postanowieńniniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może 
byćrównieżw ten sposób interpretowane, gdyżw przypadku niezgodności jakiejkolwiek części 
regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie sięi 
stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będąpowiadomieni 
drogąelektroniczną(na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie 
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane 
będąw celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin 
(http://www.ezobooki.pl/content/3-regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym 
okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy 
składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i 
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawnośćdziałania sklepu internetowego w następujących 
przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, 
Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na 
ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich 
mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnośćprzeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, 
Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej 
funkcjonalności sklepu ezobooki.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sięodpowiednie obowiązujące 
przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

 

Wersja 1.0 (Białystok, 1.06.2014)


