Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.wydacksiazke.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić,
pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i
zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: http://wydacksiazke.pl/regulamin.pdf Bezpłatny program do przeglądania plików w
formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://wydacksiazke.pl prowadzony jest przez spółkę
COMMUNICATIONS4YOU Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i
adres do korespondencji: ul. Grzybowska 85C, 00-844 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385902; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł.; NIP: 5272654942; REGON: 142931932; adres poczty elektronicznej:
kontakt@wydacksiazke.pl.

1.2.

Serwis Internetowy jest platformą internetową przeznaczoną dla Autorów, którzy postanawiają samodzielnie wydać
swoją Publikację. Usługodawca za pomocą Serwisu Internetowego udostępnia Autorowi narzędzia niezbędne do
przygotowania Publikacji, jej Druku oraz Dystrybucji. Wydawcą Publikacji w tym wypadku jest sam Autor Publikacji.

1.3.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu
Internetowego (za wyjątkiem pkt. 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do nie-konsumentów). Postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im
na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść
konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
mają te przepisy.

1.4.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce
prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i
poprawiania.

1.5.

Definicje:

1.5.1. DRUK -.druk lub dodruk Publikacji Usługobiorcy przez Usługodawcę zgodnie z wypełnionym przez Usługobiorcę
Formularzem Druku.
1.5.2. DYSTRYBUCJA – dystrybucja Publikacji Usługobiorcy w tradycyjnych kanałach dystrybucji dokonywana po uprzednim
zawarciu między Usługobiorcą, a Usługodawcą odrębnej umowy o dystrybucję i wypełnieniu przez Usługobiorcę
Formularza Dystrybucji.
1.5.3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.5.4. FORMULARZ DRUKU – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy zlecenie Usługodawcy Druku Publikacji.
1.5.5. FORMULARZ DYSTRYBUCJI - funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy zlecenie Usługodawcy dystrybucji
Publikacji w wersji elektronicznej lub papierowej.
1.5.6. FORMULARZ PUBLIKACJI - funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy samodzielne wydanie kompleksowej
Publikacji w wersji elektronicznej (w formacie PDF, e-pub lub Mobi) lub papierowej, w tym wybór wersji i formatu,
uzupełnienie metadanych, personalizacja, przeprowadzenie procesu składu i łamania tekstu oraz przygotowanie okładki.
1.5.7. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.5.8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.5.9. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór
funkcjonalności określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz zasobów w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym
wprowadzane lub utworzone przez niego treści.
1.5.10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83
ze zm.).
1.5.11. PUBLIKACJA – publikacja wydana samodzielnie przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Publikacji.
1.5.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.5.13. SERWIS INTERNETOWY
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1.5.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
1.5.15. USŁUGOBIORCA; AUTOR – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.5.16. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego
związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym
wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną.
1.5.17. USŁUGODAWCA – spółka COMMUNICATIONS4YOU Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Grzybowska 85C, 00-844 Warszawa); wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385902; sąd rejestrowy, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł.; NIP: 5272654942; REGON: 142931932; adres
poczty elektronicznej: kontakt@wydacksiazke.pl.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
2.1.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie czterech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza
Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”, (3) kliknięciu w link przesłany na podany adres poczty elektronicznej
oraz (4) podaniu hasła do Konta i kliknięciu pola „Zapisz nowe hasło”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie
następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
2.1.1.1. Korzystanie z Konta możliwe jest także po podaniu przy logowaniu się do Konta danych dostępowych do konta
Usługobiorcy w serwisie Facebook.com lub Google.com (w tym wypadku należy kliknąć ikonę danego serwisu na
stronie logowania).
2.1.2. Szczegółowe określenie funkcjonalności Konta zawarte jest w załączniku numer 1 do Regulaminu.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1.

Odpłatność korzystania z Usług Elektronicznych:

3.1.1. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne, z następującymi wyjątkami:
3.1.1.1. Wydanie Publikacji za pomocą Formularza Publikacji jest odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności wskazywane są
w trakcie wypełniania przez Usługobiorcę Formularza Publikacji.
3.1.1.2. Zlecenie Druku za pomocą Formularza Druku jest odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności zlecenia Druku
wskazywane są w trakcie wypełniania przez Usługobiorcę Formularza Druku.
3.2.

Okres na jaki umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta:

3.2.1. Konto świadczone jest przez czas nieoznaczony.
3.3.

Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym. Z Konta może korzystać jedynie Usługobiorca.

3.4.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.4.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.4.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.4.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w
wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.
3.4.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
3.4.5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.
3.4.6. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3.5.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób

trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać
funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
3.6.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany
obowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji.

3.7.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania (w tym także prezentowania, udostępniania, rozpowszechniania,
produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania) treści o charakterze bezprawnym.

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI KONTA
4.1.

Dostęp do funkcjonalności Konta możliwy jest wyłącznie dla Usługobiorców posiadających Konto.

4.2.

Wydanie Publikacji, Formularz Publikacji

4.2.1. Formularz Publikacji umożliwia Usługobiorcy samodzielne wydanie kompleksowej Publikacji w wersji elektronicznej lub
papierowej, w tym wybór wersji i formatu, uzupełnienie metadanych, personalizacja, przeprowadzenie procesu składu i
łamania tekstu oraz przygotowanie okładki. Formularz Publikacji umożliwia dodatkowo Usługobiorcy zlecenie Druku lub
Dystrybucji Publikacji (w tym wypadku niezbędne jest jednak uprzednie wypełnienie Formularza Druku lub Formularza
Dystrybucji).
4.2.2. Szczegółowe zasady oraz kolejne kroki wypełnienia Formularz Publikacji wskazane są w załączniku nr 2 do
Regulaminu. Wypełnienie Formularza Publikacji następuje w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę pola „Złóż
zamówienie”.
4.2.3. Warunki wydania Publikacji określa wypełniony przez Usługobiorcę Formularz Publikacji. Całkowity koszt wydania
Publikacji wskazywany jest Usługobiorcy w trakcie wypełniania Formularza Publikacji i ma charakter wiążący w
momencie wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza Publikacji. Całkowity koszt zawiera wszystkie składniki, w tym
podatek VAT oraz ewentualne koszty dostawy.
4.2.4. Usługobiorca ma możliwość w dowolnym momencie przerwania wypełnienia Formularza Publikacji oraz powrotu do
dalszego wypełnienia w późniejszym czasie (w tym celu należy kliknąć pole „Zapisz i dokończ później”, dostęp do
Formularza Publikacji możliwy jest następnie z zakładki Konta „Moje Książki”).
4.3.

Zlecenie Druku, Formularz Druku

4.3.1. W ramach Konta dostępne są dwa rodzaje Formularza Druku – jeden dostępny jest w ramach Formularza Publikacji, a
drugi w zakładce „Moje Książki” przy danej Publikacji (pole „Zleć dodruk”).
4.3.2. Szczegółowe zasady oraz kolejne kroki wypełnienia Formularz Druku wskazane są w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Wypełnienie Formularza Druku następuje w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę pola „Złóż zamówienie”.
4.3.3. Warunki Druku określa wypełniony przez Usługobiorcę Formularz Druku. Całkowity koszt Druku wskazywany jest
Usługobiorcy w trakcie wypełniania Formularza Druku i ma charakter wiążący w momencie wypełnienia przez
Usługobiorcę Formularza Druku. Całkowity koszt zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz ewentualne
koszty dostawy.
4.4.

Zlecenie Dystrybucji, Formularz Dystrybucji

4.4.1. W ramach Konta dostępne są dwa rodzaje Formularza Dystrybucji – jeden dostępny jest w ramach Formularza
Publikacji, a drugi w zakładce „Moje Książki” przy danej Publikacji.
4.4.2. Szczegółowe zasady oraz kolejne kroki wypełnienia Formularz Publikacji wskazane są w załączniku nr 2 do
Regulaminu.
4.4.3. Warunki Dystrybucji określa odrębna umowa o dystrybucję zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą oraz
wypełniony przez Usługobiorcę Formularz Dystrybucji.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1.

Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie warunków korzystania przez Usługodawcę z treści Autora, w tym
Publikacji udostępnionych przez Autora w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem Usług Elektronicznych i będących
utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego. Niniejszy punkt Regulaminu nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

5.2.

Prawa autorskie do treści Autora, w tym Publikacji udostępnionych przez Autora w Serwisie Internetowym z
wykorzystaniem Usług Elektronicznych, należą do Autora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są
ochroną Prawa Autorskiego. Usługodawca nie jest uprawniony do korzystania z Publikacji w zakresie wykraczającym
poza umożliwienie Autorowi korzystania z Usług Elektronicznych oraz przez okres korzystania przez Autora z tychże
Usług Elektronicznych.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6.1.

Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy
6.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (serwis należy do spółki PayU S.A.
z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 77923-08-495).

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7.1.

Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy Publikacji:

7.1.1. Przesyłka elektroniczna.
7.1.2. Przesyłka kurierska.
7.2.

Przesyłka elektroniczna polega na (1) udostępnieniu Publikacji w ramach Konta, w zakładce „Moje Książki” albo (2)
przesłaniu Usługobiorcy na podany adres poczty elektronicznej unikalnego linku internetowego (adresu URL)
umożliwiającego pobranie Publikacji (w celu pobrania Publikacji należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie
przeglądarki internetowej).

7.3.

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.4.

Przesyłka elektroniczna jest bezpłatna. Koszty dostawy Publikacji przesyłką kurierską są wskazywane w trakcie
wypełniania przez Usługobiorcę Formularza Publikacji, Formularz Druku albo Formularza Dystrybucji.

7.5.

Termin dostawy Publikacji przesyłką elektroniczną wynosi do 1 Dnia Roboczego od dnia uznania rachunku bankowego
lub konta rozliczeniowego Usługodawcy.

7.6.

Termin dostawy Publikacji przesyłką kurierską wynosi do 7 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub
konta rozliczeniowego Usługodawcy.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
8.1.

Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro i
nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu
zastępują je.

8.2.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez
Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.

8.3.

Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona
następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej
przez Usługobiorcę Pro za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, w razie braku korzystania z odpłatnych
Usług Elektronicznych do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za
typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści Usługobiorcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
9.1.

Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących
świadczenia Usług Elektronicznych.

9.2.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze
porozumienia stron.

9.3.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

9.3.1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wydacksiazke.pl lub też pisemnie na adres:
ul. Grzybowska 85C, 00-844 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia
oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). W wypadku Usługobiorców Pro wypowiedzenie umowy
w okresie korzystania przez niego z Materiałów Szkoleniowych nie uprawnia go do żądania zwrotu uiszczonej płatności
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
9.3.2. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca w
sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze
bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu (w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub też pisemnie) do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7
dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
9.3.3. W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro
wskazany w ramach Konta. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę w okresie korzystania przez Usługobiorcę Pro z
Materiałów Szkoleniowych nie uprawnia Usługobiorcy Pro do żądania zwrotu uiszczonej płatności proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz pozostałe
reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wydacksiazke.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowska
85C, 00-844 Warszawa. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi
to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
10.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
10.3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
11.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt@wydacksiazke.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowska 85C, 00-844 Warszawa.
Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa
dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
11.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług
rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.1; (2) dotyczących
nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta
ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać
zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier
hazardowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.2. Zmiany w Regulaminie:
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów
prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
12.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego,
tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
12.2.3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych,
Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.4. Rozstrzyganie sporów:
12.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają
poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Pro
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FUNKCJONALNOŚCI KONTA

KONTO

Funkcjonalność

Opis funkcjonalności

Moje konto

Możliwość edycji danych Usługobiorcy.

Moje książki

zakładka Konta, w której Usługobiorca ma dostęp do wszystkich swoich Publikacji. W zakładce widoczny
jest tytuł książki, wybrane przez Autora parametry techniczne, informacje o rodzaju Publikacji (papierowa,
elektroniczna). Usługobiorca może zlecić w niej dodruk Publikacji, dystrybucję, stworzyć kopię Publikacji,
jeśli chciałby ją zmienić/poprawić, a także kontynuować swoją pracę nad Publikacją, jeśli jeszcze jej nie
ukończył. Usługobiorca ma możliwość sortowania Publikacji z konkretnego zakresu dat wg. stanu:
wszystkie książki, ukończone, nieukończone, ma wersję papierową, ma wersję ebook.

Moje zamówienia

zakładka Konta, w której widoczne są tylko ukończone Publikacje z informacją o numerze faktury, stanie
płatności i realizacji zlecenia (wydania Publikacji, zlecenia Druku lub zlecenia Dystrybucji). Oprócz tego
dostępna jest informacja o dacie złożenia zlecenia i dacie jego opłacenia. Usługobiorca ma możliwość
sortowania zleceń z konkretnego zakresu dat wg. stanu: opłacone, nieopłacone, w realizacji, zrealizowane.

Raporty sprzedaży

zakładka Konta, w której Usługobiorca, którego Publikacje są w dystrybucji ma możliwość sprawdzania
raportów ze sprzedaży. W raporcie dostępne są następujące dane: tytuł, autor, sprzedaż papier, sprzedaż
ebook, przychód.

Adres dostawy

zakładka Konta, w której Usługobiorca podaje adres dostawy Publikacji oraz ma możliwość ich zmiany.

Formularz Publikacji

funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy samodzielne wydanie kompleksowej Publikacji w wersji
elektronicznej (w formacie PDF, e-pub lub Mobi) lub papierowej, w tym wybór wersji i formatu, uzupełnienie
metadanych, personalizacja, przeprowadzenie procesu składu i łamania tekstu oraz przygotowanie
okładki.

Formularz Druku

funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy zlecenie Usługodawcy Druku Publikacji.

Formularz Dystrybucji

funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy zlecenie Usługodawcy dystrybucji Publikacji w wersji
elektronicznej lub papierowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORAZ KOLEJNE KROKI WYPEŁNIENIA
FORMULARZA PUBLIKAJI, DRUKU ORAZ DYSTRYBUCJI

WYDACKSIAZKE.PL
Wydać Książkę to portal umożliwiający autorom stworzenie swojej publikacji w profesjonalny i
zarazem prosty sposób. System przeprowadzi autorów przez skomplikowane procesy składu i łamania
tekstu, przygotowania okładki, przygotowania ebooka wprost sprzed ekranu komputera.
Wynikiem działania w systemie jest powstanie profesjonalnie przygotowanej publikacji w formie PDF
środka oraz okładki, a także przygotowanie wersji elektronicznej publikacji w dwóch standardach (epub i mobi).
Korzystanie z systemu jest dla autorów darmowe, a opłaty pojawią się dopiero w momencie gdy
użytkownik zdecyduje się na finalizację i pobranie przygotowanych plików wynikowych.
Ponadto system umożliwia:
- zlecenie druku publikacji i dodruków
- zlecenie dystrybucji zarówno wersji drukowanej (w systemie „Druku na Życzenie”) jak i e-booków

POCZATEK

Na początku przygotowania
publikacji należy podać
czym dysponujemy (1) i co
chcemy stworzyć (2)

1

2

W kolejnym kroku
uzupełniamy podstawowe
dane naszej publikacji tj.
Tytuł, Podtytuł, Autorów,
Dopisek, Miejsce i Rok
Wydania, Numery ISBN
(konieczne jeśli chcemy
przekazać książkę w
dystrybucję), oraz opis
książki, który może znaleźć
się na okładce (istnieje
możliwość uzupełnienia go
później) oraz informacje,
które chcemy zamieścić na
stronie redakcyjnej.

Teraz podejmujemy decyzję
jakie wymiary (format) ma
mieć nasza publikacja:
A5 – 148mm x 210mm
B5 – 170mm x 240mm
A4 – 210mm x 297mm

Tutaj możemy przygotować
personalizację każdego
drukowanego egzemplarza
– możemy jednak
swobodnie przejść dalej
gdyż jest to rozwiązanie
opcjonalne. Jeśli jednak
podejmą Państwo decyzję o
personalizacji to system
stworzy plik np. z
dedykacją, która będzie
widoczna na stronie
przedtytułowej w formie
tekstu.

1

2

Mamy dwie możliwości przygotowania dedykacji 1. Uzupełnienie pól na
kolejnym ekranie 2. Zaimportowanie pliku z dedykacjami – można pobrać
przykładowy plik i przerobić go na swoje potrzeby )

Teraz przechodzimy do
wgrania pliku. Ważne, że
jeśli wcześniej w kroku 3
wybraliśmy, że mamy plik
Word (koniecznie musi to
być plik z rozszerzeniem
.doc lub .docx), musimy
wgrać właśnie taki plik,
ponieważ inne formaty
będą odrzucane.

Po udanym wgraniu pliku
przechodzimy do ekranu,
na którym znajduje się film
z instrukcją jak korzystać z
systemu

PRZYGOTOWANIE
SRODKA „PDF”

Następnie przechodzimy do najważniejszych elementów systemu.
Pierwszym z nich jest „Edytor”, w którym oznaczamy strukturę oraz
uzupełniamy brakujące elementy, które nie zostały pobrane z
wgrywanego pliku ( mogą to być np. zdjęcia które trzeba będzie osobno
umieścić w odpowiednich miejscach publikacji ). Teraz na początku
publikacji widzimy stronę tytułową oraz stronę redakcyjną ( powstały
one na podstawie danych, które zostały uzupełniane w kroku 4. To co
teraz widzimy nie jest złamaną książką, a jedynie widokiem poglądowym
służącym do celów oznaczenie lub uzupełnienia głównych elementów
publikacji (jeśli chcą Państwo zobaczyć jak teraz wyglądała by publikacja
to proszę przejść do ekrany wyboru stylu „łamania” treści poprzez
wciśnięcie przycisku „Wybór Stylu”, później będzie można wrócić z
powrotem jeśli uznają Państwo, że wynik nie spełnia oczekiwanych
efektów.
Na ekranie „Edytora” zaczynamy od zaznaczenie tytułów rozdziałów i
podrozdziałów poprzez wybór przycisku „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2”
oraz „Nagłówek 3”. Oznaczenie nagłówków będzie pozwalało na
prawidłowe zidentyfikowanie rozdziałów oraz stworzenie prawidłowego
spisu treści (jeśli na etapie tworzenia pliku word prawidłowo
oznaczyliśmy tam nagłówki to teraz nie będzie to już konieczne,
ponieważ system prawidłowe je odczyta ). Dodatkowo w systemie w
menu struktury mamy możliwość stworzenia prostych wzorów
matematycznych, zrobienia przypisów, wyliczeń, wyrównać do prawej –
lewej – wyśrodkowanie, pogrubienia, podkreślenie lub pochylenie
(kursywa) czcionki oraz inne funkcje jak cytaty, przypisy i już wcześniej
wspomniane zdjęcia/grafiki. W „Edytorze” podejmujemy również decyzję
gdzie ma być początek następnej strony, jest to w szczególności ważne
gdy zaczyna się nowy rozdział.
W każdym momencie tego etapu możemy podjąć decyzję żeby przerwać i wrócić do niego później, w tym celu wciskamy przycisk
„Zapisz i dokończ później”. Po wykonaniu tego działania w naszym panelu zostanie zapisany postęp prac, po ponownym zalogowaniu
będziemy w tej publikacji mogli wybrać przycisk kontynuuj i powrócić do tego samego momentu, w którym skończyliśmy. Dodatkowo
ze względów bezpieczeństwa system dokonuje automatycznego zapisu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, jak np. brak
prądu. Mamy również możliwość samodzielnego zapisu poprzez wciśnięcie przycisku dyskietki w górnym menu np. kiedy zrobiliśmy
coś co chcemy być pewni, że nie zniknie.
Proszę zwrócić uwagę, że ostatnim elementem w „Edytorze” na końcu publikacji jest spis treści, który pokazuje wszystkie treści
oznaczone przez Autora „Nagłówki” – tutaj nic nie zmieniamy i traktujemy to jako sprawdzenie czy wszystko co oznaczyliśmy jest
prawidłowe lub może coś zostało oznaczone nie właściwie.

Jeśli chcemy dodać grafikę do
publikacji, to należy wcisnąć przycisk
„wstaw grafikę” na ekranie edytora.
Pojawiło nam się okno, w którym
wybieramy obraz który chcemy
umieścić w tekście. Mamy również
możliwość powiększenia lub
zmniejszenia grafiki/zdjęcia poprzez
zmianę w polu „wypełnienie”.
Możemy również dodać podpis pod
zdjęciem i wybrać sposób jego
wyrównania. Po wszystkim wciskamy
przycisk „Zatwierdź”

Po zatwierdzeniu
zdjęcie/grafika pojawia się
w publikacji. W każdej
chwili możemy ją usunąć
lub edytować wciskając
przyciski na strzałce.

Po skorzystaniu z „Edytora”
przechodzimy do wyboru stylu,
gdzie poza wyborem spośród 5
różnych sposobów łamania
możemy zaznaczyć strony, które
mają być drukowane w kolorze
lub odznaczenie stron, które
system zakwalifikował do druku
w kolorze (wtedy takie strony
zostaną zamienione na czarnobiałe) – w przesłanym tekście
nie ma żadnych zdjęć, ale mogą
Państwo w „Kreatorze” (krok
wcześniej) umieścić zdjęcie i
wtedy tutaj powinna taka strona
pokazać się jako kolorowa.

Teraz musimy ustalić na jakim
papierze ma być wydrukowana
nasza publikacja oraz można
podjąć decyzję o zleceniu druku
książki za pośrednictwem
systemu. Nawet w przypadku nie
zlecania druku musimy
zdecydować na jakim papierze
będzie w przyszłości drukowany,
ponieważ na tej podstawie
zostanie przygotowany grzbiet
okładki, którą można
przygotować w następnym
kroku.

PRZYGOTOWANIE
OKLADKI „PDF”

Kreator okładek daje możliwość
przygotowania indywidualnego
projektu okładki poprzez wybór
jednego z szablonów lub wgranie
własnego projektu.

Przy tworzeniu okładki mamy
możliwość edycji kolorystyki,
wielkości i stylu czcionki tytułu.
W tym celu należy wcisnąć
przycisk edycji po czym pojawi
się okno edycji.

Podobnie jak z tytułem możemy
zrobić z innymi elementami
okładki. Możemy również podjąć
decyzję o tym żeby usunąć lub
dodać elementy poprzez
zaznaczenie lub odznaczenie
checbox-u.

System daje również możliwość
dodania tekstu na okładce np.
opis książki. Opis możemy
edytować podobnie jak inne
elementy okładki.

Kolorystyka okładki
zależy tylko od nas.
Możemy swobodnie
edytować wszystkie
elementy kolorystyczne,
a w niektórych
szablonach możemy
również wgrywać własne
grafiki / zdjęcia.

Jeżeli posiadamy własny projekt
okładki to możemy go wgrać do
systemu. Po wyborze „Własny
projekt” system podpowie nam
jakie wymiary powinna mieć
prawidłowa okładka oraz
umożliwi wgranie pliku. Plik
będzie dostępny w panelu wraz
z innymi wgranymi lub
stworzonymi w systemie
danymi.

Po zakończeniu pracy nad okładką system umożliwi obejrzenie efektów pracy poprzez
przedstawienie plików okładki i środka publikacji, które możemy otworzyć i zobaczyć czy
uzyskany efekt nas zadowala. Pliki w tym momencie są zabezpieczone znakiem wodnym, dopiero
po wniesieniu opłaty otrzymają Państwo możliwość pobrania plików wolnych od zabezpieczeń.

E-WYDANIE

Teraz przechodzimy do
tworzenia e-wydania swojej
publikacji podobnie jak to miało
miejsce przy tworzeniu wersji
„PDF”. Tym razem zaczynamy od
tworzenia okładki.

Podobnie jak przy tworzeniu
plików „PDF” również tutaj
możemy edytować kolorystykę,
wielkość i styl czcionek
poszczególnych elementów.

Posiadamy również swobodę
edytowania kolorystyki okładki.

Ostatnim etapem tworzenia e-wydania
jest wybór stylu łamania tekstu. Po
dokonaniu wyboru możemy zobaczyć
efekt na ekranie imitującym urządzenie
do czytanie. Mamy również możliwość
przejrzenia poszczególnych elementów tj.
okładka, strona tytułowa, spis treści itd.

PODSUMOWANIE

Za pośrednictwem systemu możemy
zlecić dystrybucję książek w wersji
tradycyjnej (w druku na życzenie) oraz
elektronicznej w formatach e-pub i
Mobi. Możecie Państwo swobodnie
decydować o cenie publikacji, a system
zaprezentuje, ile zarobią Państwo na
każdym sprzedanym egzemplarzu.

Po zaznaczeniu checkbox-ów z
dystrybucją system umożliwi Państwu
podjęcie decyzji o cenie publikacji i
zaprezentuje, ile zarobią na każdym
sprzedanym egzemplarzu. Informacja
na temat tytułów zgłoszonych do
dystrybucji oraz ich sprzedaż będzie
znajdowała się na Państwa profilu. W
każdej chwili po zalogowaniu do
swojego panelu będą mogli Państwo
zgłosić lub wycofać tytuł z dystrybucji.

Złożenie zamówienia poprzedza
podsumowanie, na którym możemy
jeszcze zmienić/podjąć decyzję czy
chcemy egzemplarz/e drukowane.
Oczywiście później w każdym
momencie z panelu klienta będzie
można zlecić druk lub dodruk
publikacji. Jeśli została podjęta decyzja
druku to system poprosi o rozdzielenie
zleconego nakładu na miejsca dostawy
– może być jedno lub tyle, ile
zamówiliśmy egzemplarzy.

Po złożeniu zamówienia
pozostaje jedynie je opłacić,
żeby cieszyć się gotowym
wydaniem własnej książki.
System umożliwia dokonanie
płatności online jak również
poprzez przelew tradycyjny.
Po zarejestrowaniu przez
system płatności stworzone
pliki będą natychmiast
dostępne w Państwa Panelu w
zakładce „Moje Książki”

PANEL KLIENTA

Panel Klienta to miejsce, w którym
znajdują się wszystkie wgrane i stworzone
w systemie publikacje. W zakładce „Moje
książki” możemy zobaczyć wszystkie
stworzone lub tworzone publikacje. Jedną
z podstawowych cech systemu jest
możliwość wznawiania procesu tworzenia
publikacji, co powoduje dużą swobodę,
gdyż to Państwo decydują kiedy i ile czasu
chcą poświęcić na przygotowanie książki.
System daje też możliwość pisania w nim
swojej publikacji wystarczy wcisnąć
„Wydaj nową książkę” na następnie wgrać
pusty pliku WORD.

W zakładce „Moje książki” mamy również
możliwość usunięcia książki, zmiany
informacji nt. dystrybucji. Można również
zlecić dodruk publikacji z pośród swoich
pozycji.

W zakładce „Moje zamówienia” widzimy
wszystkie zlecenia i mamy możliwość
sprawdzenie ich szczegółów oraz
dokonania płatności, za te które nie
zostały opłacone wcześniej.

Zlecenie dodruku

Zakładka Moje Książki – przycisk Zleć dodruk umożliwia zlecenie
wykonania dodruku Twojej książki

Pierwszym krokiem jest wybór personalizacji. Nawet jeśli w na początku się na nią nie
zdecydowałeś masz możliwość jej wyboru przy zlecaniu dodruku.

Kolejny etap to podsumowanie, gdzie widoczne są parametry druku

W tym miejscu można dokonać zmiany nakładu i dodać/zmienić adresy dostawy.

Przedostatni etap, to podanie
danych do faktury

Ostatni etap, to podsumowanie, w którym masz jeszcze możliwość zmiany
nakładu. Jeśli chcesz zlecić dodruk wybierz przycisk

Zlecenie Dystrybucji
Zakładka Moje Książki – przycisk
Zmień przy napisie „Dystrybucja”
umożliwia zlecenie dystrybucji

W tym miejscu można pobrać wzór umowy dystrybucyjnej

Możliwość ustalenia ceny
detalicznej i wynagrodzenia
będzie dostępna, kiedy
otrzymamy podpisaną
umowę.

Po zapoznaniu się z umową i wprowadzeniu danych system automatycznie
uzupełni je w drafcie umowy, który należy wydrukować, podpisać i przesłać na
nasz adres.

