
Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego dzieckoudentysty.pl 

Zasady sprzedaży książek elektronicznych (e-booków) w sklepie internetowym dzieckoudentysty.pl 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy załącznik określa zasady sprzedaży Ebooków za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego 

pod adresem https://dzieckoudentysty.pl.  

2. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Ebooka oświadcza, że zapoznał się z 

treścią Regulaminu oraz niniejszego Załącznika nr 1. 

3. Ebooki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w 

formacie PDF. 

 

§2 

ZAMÓWIENIE PRODUKTU 

1. Kupujący musi  dokonać wyboru Produktu i dodać Produkt do koszyka. 

2. Kupujący kolejno wypełnia formularz zamówienia.  Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia 

prawdziwe dane osobowe. 

3. Kupujący aby dokonać zamówienia powinien  zaakceptować regulamin wraz z niniejszym załącznikiem oraz 

politykę prywatności. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia. 

4. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Przelewy24 celem dokonania zapłaty 

ceny za wybrane Produkty. 

5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z 

tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się 

za zawartą między Kupującym a Sklepem. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail 

podany w formularzu zamówienia. 

 

 

§3 

PŁATNOŚĆ 

W przypadku dokonywania zamówienia na Ebooki dostępną metodą płatności w Sklepie jest płatność on-line za 

pośrednictwem Przelewy24. 

 

§4 

REALIZACJA 

1. Zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności za Ebook z góry. 

2. Zamówienie zostanie  zrealizowane w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego 

płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności. 



3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez 

Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie pliku 

cyfrowego. 

4.  

§5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do umowy o dostarczenie 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 Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 

13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 

 

§6 

ZASADY KORZYSTANIA 

1. Każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie 

określonej kopii do Kupującego. 

2. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania i zwielokrotniania treści ebooka.  

4. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Ebooków jest niedozwolone. 

 

§7 

REKLAMACJE 

1. W związku ze złożeniem zamówienia na Ebooki w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności 

w przypadku, gdy: 

1. Zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub niemożliwe jest jego uruchomienie, 

2. W ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o 

dokonaniu pełnej płatności za Ebook, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego 

uruchomienia bez podania przyczyn. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku nr 1 stosuje się postanowienia Regulaminu 

sklepu internetowego dzieckoudentysty.pl dostępne na stronie https://dzieckoudentysty.pl/regulamin 

 


