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§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1 Warunkiem koniecznym do skorzystania z Akcji Black Week („Akcja”) jest zawarcie umowy na korzystanie
z Systemu Informacji Prawnej Legalis („System”) przez stronę www.konfigurator.legalis.pl, zgodnie
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.2

System składa się z oprogramowania, podstawowej bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism („Baza”)
oraz modułów tematycznych Optimum, modułów tematycznych Premium oraz modułów specjalistycznych.

1.3

Akcja kierowana jest do kancelarii prawnych, notarialnych, firm oraz instytucji dalej łącznie zwanych
(„Użytkownicy”), a każdy z nich osobno („Użytkownikiem”), i dotyczy tylko nowych klientów, którzy
dokonują pierwszego zakupu Systemu Legalis.

1.4

Akcja nie jest kierowana do konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

1.5

Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul.
Bonifraterskiej 17 („Wydawnictwo”).

1.6

Akcja dotyczy Umów na korzystanie z Systemu, zawartych z Użytkownikami, przez Konfigurator tj. przez
stronę www.konfigurator.legalis.pl, w okresie od 21 listopada 2022 r. od godz. 00:00 do 27 listopada 2022 r.
do godz. 23:59 dla dowolnie wybranych przez Użytkowników konfiguracji Bazy oraz modułów
wymienionych w § 2 Ogólnych warunków umów na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Legalis –
wersja 2.27 („OWU”), stanowiących integralną część Umowy.

1.7

Akcja polega obniżeniu ceny ww. konfiguracji o 30% w stosunku do obowiązującego w czasie trwania Akcji
cennika Systemu, na skutek użycia przez Użytkownika kodu promocyjnego legalis30, w sekcji
podsumowania koszyka zakupowego na stronie www.konfigurator.legalis.pl oraz akceptacji niniejszego
Regulaminu.

1.8

Warunkiem zawarcia Umowy w ramach Akcji jest akceptacja przez Użytkownika postanowień niniejszego
Regulaminu.

1.9

W przypadku sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu i OWU, pierwszeństwo mają zapisy OWU.

§2

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2.1

Wszelkie powiadomienia związane z niniejszym Regulaminem przeznaczone dla Użytkownika mogą być
dokonywane w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
wskazany podczas zawierania Umowy o ile niniejszy Regulamin nie przewiduje wyraźnie wymogu
zachowania formy pisemnej.

2.2

Zasady odpowiedzialności Wydawnictwa, wymagania techniczne oraz zasady przetwarzania danych
osobowych wskazane zostały w OWU.
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2.3

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla
siedziby Wydawnictwa lub jego następcy prawnego.

2.4

Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Akcji mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, wiążącą
moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz OWU.

2.5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy OWU, przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie baz danych.

2.6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r.
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