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REGULAMIN SPRZEDAŻY  

I ŚWIADCZENIA USŁUG 

droitpolonais.fr 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki 

dokonywania zakupów Ebooków na stronie 

www.droitpolonais.fr. 

 

 

2. Właścicielem i administratorem strony 

www.droitpolonais.fr jest Spółka 

droitpolonais.fr sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

przy ulicy Pawilońskiej 47, 91-487 Łódź, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 

Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000815286, REGON: 384919688, NIP: 

7262679350, e-mail: contact@droitpolonais.fr, 

telefon: 42 630 40 10. 

3. Regulamin jest udostępniony Klientom 

nieodpłatnie, za pośrednictwem strony 

www.droitpolonais.fr w formie, która umożliwia 

pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie 

Regulaminu za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się 

Klient. 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów 

treści bezprawnych. 

5. Spółka informuje, że strona 

www.droitpolonais.fr  wykorzystuje pliki 

cookies, które są zapisywane na komputerze 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

droitpolonais.fr 

 

§ 1 

Dispositions générales 

 

1. Les présentes Conditions Générales ont pour 

objet de définir les Conditions Générales de 

vente et de téléchargement des livres 

numériques « Ebooks » sur le site 

www.droitpolonais.fr. 

2. Le propriétaire et l’administrateur du site 

www.droitpolonais.fr est représenté par la 

Société droitpolonais.fr sp. z o. o. sise à 

Łódź, 91-487, 47 rue Pawilońska, Pologne, 

immatriculée au registre des entrepreneurs 

polonais sous le numéro KRS: 0000815286, 

NIP: 262679350, REGON: 384919688,  

e-mail: contact@droitpolonais.fr, téléphone: 42 

630 40 10. 

 

 

 

3. Les présentes Conditions Générales sont mis 

gratuitement à la disposition des Clients via le 

site www.droitpolonais.fr, sous une forme qui 

permet d’obtenir, de reproduire et d’enregistrer 

les Conditions générales au moyen du 

système TIC (Technologies de l’information et 

de la communication) utilisé par le Client. 

4. Il est interdit aux Clients de fournir un contenu 

illégal. 

5. La Société droitpolonais.fr tient à vous informer 

que le site www.droitpolonais.fr utilise des 

cookies qui sont enregistrés sur les ordinateurs 
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Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w 

celach informacyjnych, funkcjonalnych i 

statystycznych. Szczegółowe zasady 

wykorzystywania przez stronę 

www.droitpolonais.fr plików cookies znajdują 

się w Polityce Prywatności. 

 

§ 2 

Definicje 

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, mają 

następujące znaczenie: 

 

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, a posiadającą zdolność 

do czynności prawnych. 

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną 

dokonującą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

3. Towar („Ebook”) – produkt Sprzedawcy 

prezentowany na stronie www.droitpolonais.fr, 

który może stać się przedmiotem Umowy 

sprzedaży. Jest to książka w wersji 

elektronicznej w formacie PDF. 

4. Polityka Prywatności – odrębny dokument, 

który reguluje zasady ochrony i przetwarzania 

danych osobowych użytkowników strony 

www.droitpolonais.fr. 

 

5. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 

1994. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania 

des Clients. Les cookies sont utilisés à des fins 

informatives, fonctionnelles et statistiques. Les 

règles détaillées sur l’utilisation des cookies 

par le site www.droitopolonais.fr peuvent être 

consultées dans la Politique de confidentialité. 

 

 

§ 2 

Définitions 

 

Pour l’exécution des Conditions Générales, les 

termes et expressions identifiés par une majuscule 

ont la signification indiquée ci-dessous, que ces 

termes soient employés au singulier ou au pluriel : 

1. Client – la personne physique, la personne 

morale ou l’unité organisationnelle sans la 

personnalité juridique mais dotée de la 

capacité juridique. 

2. Consommateur – le Client étant la personne 

physique effectuant un acte juridique non 

directement lié à son activité commerciale ou 

professionnelle. 

3. Marchandise („Ebook”) - le produit du 

Vendeur présenté sur le site 

www.droitpolonais.fr et susceptible de faire 

l’objet d’un Contrat de vente. Il s’agit de la 

version électronique du livre en format PDF. 

4. Politique de confidentialité - un document 

séparé qui réglemente les principes de 

protection et de traitement des données 

personnelles des utilisateurs du site 

www.droitpolonais.fr. 

5. Droit d’auteur – la loi du 4 février 1994 sur le 

droit d’auteur et les droits voisins. 

 

6. Conditions Générales - les présentes 
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ze strony www.droitpolonais.fr w celu zakupu 

Ebooka. 

 

7. Spółka – spółka droitpolonais.fr sp. z o.o. 

będąca właścicielem strony 

www.droitpolonais.fr, uprawnionym do 

dysponowania jej zasobami. 

8. Sprzedawca – spółka droitpolonais.fr sp. z o.o. 

występująca jako strona Umowy sprzedaży 

zawieranej z Klientami strony 

www.droitpolonais.fr. 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży 

zawarta za pośrednictwem strony 

www.droitpolonais.fr przez Klienta ze 

Sprzedawcą w trybie i na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie, która 

dochodzi do skutku w wyniku złożenia 

Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty 

Sprzedawcy. 

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

11. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta 

Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży 

Towarów, zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 

Wymagania techniczne 

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy 

z systemem teleinformatycznym, którym posługuje 

się strona www.droitpolonais.fr to: 

1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne 

posiadające dostęp do Internetu, 

2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki 

Conditions Générales de vente et de 

téléchargement des livres numériques « Ebook 

» sur le site www.droitpolonais.fr. 

7. Société - la société droitpolonais.fr sp. z o.o. – 

le propriétaire du site www.droitpolonais.fr, 

autorisée à disposer de ses ressources. 

 

8. Vendeur - la société droitpolonais.fr sp. z o.o. 

agissant en tant que partie au Contrat de vente 

conclut avec les Clients du site 

www.droitpolonais.fr. 

9. Contrat de vente - contrat de vente conclu via 

le site www.droitpolonais.fr par le Client avec le 

Vendeur de la manière et dans les conditions 

spécifiées dans les présentes Conditions 

Générales, qui prennent effet à la suite de la 

passation d’une Commande par le Client en 

tant qu’acceptation de l’offre du Vendeur.  

 

10. Loi sur les droits des consommateurs – la 

loi du 30 mai 2014 relative aux droits des 

consommateurs. 

11. Commande – l’offre de vente de Marchandise 

du Vendeur acceptée par le Client, 

conformément aux dispositions des présentes 

Conditions Générales. 

 

§ 3 

Exigences techniques 

 

Les exigences techniques nécessaires à la 

coopération avec le système TIC utilisé par le site 

www.droitpolonais.fr sont les suivantes : 

1. Un ordinateur ou un autre appareil électronique 

ayant accès à Internet, 

2. Un navigateur web qui accepte les cookies et 
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cookies z włączoną ich obsługą (zalecane), 

 

3. posiadanie aktywnego konta poczty 

elektronicznej e-mail. 

 

§ 4 

Zamówienia 

 

1. Klient, z zastrzeżeniem ust. 2, może składać 

zamówienie poprzez wypełnienie 

dedykowanego formularza zamówienia 

dostępnego na stronie www.droitpolonais.fr, w 

którym należy podać m.in.: 

 Imię i nazwisko, 

 Nazwa firmy (opcjonalnie), 

 Liczba zamawianych Towarów, 

 Adres e-mail, 

 Telefon, 

 Dane do faktury VAT (opcjonalnie). 

 

2. W odniesieniu do Umów o dostarczanie treści 

cyfrowych (Zamówienie Ebooka), Klient 

zobowiązany jest do podania w dedykowanym 

formularzu: 

 Adresu e-mail, 

 Dane do faktury VAT (opcjonalnie). 

 

3. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego 

formularza zamówienia Klient winien dokładnie 

zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam 

wprowadził i kliknąć w rubryce „Kup”. W 

przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu 

formularza zamówienia system 

teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał 

komunikaty wskazujące na popełnione błędy 

lub braki uniemożliwiające przejście do 

dont la prise en charge est activée 

(recommandé), 

3. Un compte de courrier électronique actif. 

 

 

§ 4 

Commandes 

 

1. Le Client, sous réserve du passage 2, peut 

passer une Commande en remplissant un 

formulaire de commande dédié, disponible 

sur le site www.droitpolonais.fr, dans lequel il 

est nécessaire de fournir, entre autres : 

 Nom et prénom, 

 Nom de l’entreprise (facultatif), 

 Nombre de marchandises commandées, 

 Adresse e-mail, 

 Numéro de téléphone, 

 Données pour la facture de TVA 

(facultatif). 

2. En ce qui concerne les Contrats de fourniture 

de contenu numérique (Commande d’un 

Ebook), le Client est tenu de fournir dans un 

formulaire dédié : 

 Adresse e-mail, 

 Données pour la facture de TVA 

(facultatif). 

3. Après avoir rempli correctement le formulaire 

de commande électronique, le Client doit lire 

attentivement toutes les données qui y sont 

inscrites et cliquer sur le bouton « Acheter ». 

En cas d’irrégularités dans le remplissage du 

formulaire de commande, le système 

informatique du Vendeur enverra des 

messages indiquant les erreurs ou omissions, 

qui rendent impossible le passage à l’étape 
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kolejnego etapu składania Zamówienia. 

4. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Klient 

dokonuje płatności. 

5. Płatność winna zostać dokonana on-line, 

zasady płatności on-line określone zostały na 

stronie www.przelewy24.pl. Dostępne metody 

płatności za Zamówienie prezentowane są 

Klientowi na etapie składania Zamówienia. 

 

6. Po dokonaniu płatności przez Klienta, 

udostępniona jest mu możliwość pobrania 

Ebooka. 

 

§ 5 

Ceny i płatności 

 

1. Wszystkie ceny na stronie www.droitpolonais.fr 

wyrażone są w złotych (PLN), są cenami brutto 

i zawierają podatek VAT. 

2. Cena podana przy każdym Towarze jest 

wiążąca od chwili złożenia przez Klienta 

Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak 

i Sprzedawcę. 

3. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura 

VAT (jeżeli Klient zaznaczy opcję „chcę 

otrzymać fakturę VAT” i poda odpowiednie 

dane). 

4. Klient dokonuje płatności online za 

pośrednictwem systemu Przelewy24. 

 

§ 6 

Licencja na korzystanie z Ebooka 

 

1. Każdy Ebook oferowany za pośrednictwem 

strony www.droitpolonais.fr stanowi utwór w 

rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym 

suivante de la passation de la Commande. 

4. Après avoir rempli le formulaire de 

commande, le Client effectue le paiement. 

5. Le paiement doit être effectué en ligne, les 

règles de paiement en ligne sont précisées 

sur le site www.przelewy24.pl. Les modes de 

paiement disponibles pour la Commande 

sont présentés au Client au moment de la 

passation de la Commande. 

6. Après avoir effectué un paiement, le Client a 

la possibilité de télécharger l’Ebook. 

 

 

§ 5 

Prix et paiements 

 

1. Tous les prix proposés à la vente sur le site 

www.droitpolonais.fr sont exprimés en PLN, 

toutes taxes comprises. 

2. Le prix indiqué pour chaque Marchandise est 

valable à partir du moment où le Client passe 

une Commande. Le prix est valable tant pour 

le Client que pour le Vendeur. 

3. À la demande du Client, une facture TVA est 

émise (si le Client sélectionne « Je veux 

recevoir une facture TVA » et fournit les 

données pertinentes). 

4. Le Client effectue le paiement en ligne via le 

système Przelewy24. 

 

§ 6 

Licence d’utilisation d’Ebook 

 

1. Chaque Ebook proposé sur le site 

www.droitpolonais.fr constitue une œuvre au 

sens de la loi sur le Droit d’auteur et est donc 
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jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną. 

2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia 

licencji na korzystanie z zakupionego przez 

Klienta za pośrednictwem strony 

www.droitpolonais.fr Ebooka. 

3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z 

Ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może 

różnić się w odniesieniu do różnych Ebooków. 

4. Z datą udostępnienia możliwości pobrania 

Ebooka przez Klienta zostaje udzielona 

Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja 

na korzystanie z Ebooka objętego jego treścią, 

w zakresie określonym w Regulaminie oraz 

postanowieniach doprecyzowujących zakres 

licencji podanych na stronie 

www.droitpolonais.fr obok tego Ebooka. 

Określają one w szczególności: 

 Dopuszczalną ilość pobrań jednego 

Ebooka. W przypadku braku takiego 

postanowienia w opisie obok Ebooka, 

przyjmuje się, że Klient może pobrać 

danego Ebooka jeden raz. 

 Sposób zabezpieczenia Ebooka, który 

może wpływać na zakres korzystania z 

niego poprzez ograniczenie tego zakresu, 

co Klient, zawierając Umowę akceptuje. W 

związku z powyższym, Klient powinien 

przed złożeniem Zamówienia na danego 

Ebooka dokładnie zapoznać się z 

informacją o jego zabezpieczeniu. 

 Brak prawa lub prawo skopiowania tekstu 

Ebooka lub określonej ilości znaków. W 

przypadku braku informacji na ten temat 

należy przyjąć, że pobrany Ebook nie może 

być kopiowany. 

 Prawo lub brak prawa dokonywania 

protégé par cette loi. 

2. Le Vendeur a le droit d’accorder la licence 

d’utilisation de l’Ebook acheté par le Client via 

le site www.droitpolonais.fr. 

 

3. La portée de la licence accordée pour les 

Ebooks, y compris sa durée, peut varier selon 

les Ebooks. 

4. A partir de la date ou le téléchargement est 

effectif par le Client, le Client qui a passé la 

Commande se voit concéder une licence 

d’utilisation de l’Ebook couverte par son 

contenu, dans le cadre défini par les 

Conditions Générales et les dispositions 

précisant le champ d’application de la licence 

indiquées sur www.droitpolonais.fr à côté de 

l’Ebook.  Elles précisent notamment : 

 Le nombre de téléchargements de l’Ebook. 

En cas de l’absence d’une telle disposition 

dans la description figurant à côté de 

l’Ebook, il est supposé que le Client puisse 

télécharger l’Ebook une fois. 

 Le mode de protection de l’Ebook, qui peut 

affecter la portée de son utilisation en 

limitant cette portée, ce que le Client 

accepte en concluant le Contrat.  Par 

conséquent, avant de passer la 

Commande d’un Ebook, le Client doit lire 

attentivement les informations relatives à 

sa protection. 

 Le droit ou l’absence de droit de copier le 

texte de l’Ebook ou le nombre de 

caractères spécifiés. En cas de l’absence 

de telles informations, il faut supposer que 

l’Ebook téléchargé ne peut être copié. 

 Le droit ou l’absence de droit de faire des 
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wydruku tekstu Ebooka. W przypadku 

braku informacji na ten temat należy 

przyjąć, że prawo takie nie przysługuje. W 

przypadku przyznania takiego prawa, obok 

Ebooka wskazuje się liczbę jego stron, 

które mogą zostać wydrukowane. W 

przypadku braku liczby należy przyjąć, że 

chodzi o nie więcej niż 2 (dwie) strony 

Ebooka łącznie. 

 Termin obowiązywania licencji, a w 

przypadku  braku takiego terminu licencja 

zostaje udzielona na czas nieokreślony. 

 Inne elementy, o ile zostaną podane obok 

Ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego 

Klienta, by przed złożeniem Zamówienia 

zapoznał się z treścią Regulaminu). 

5. Licencja na korzystanie z zakupionego Ebooka 

umożliwia korzystanie z niego tylko przez 

Klienta, któremu licencja ta została udzielona, 

dla własnego użytku wewnętrznego, z 

zastrzeżeniem dalszych ograniczeń 

określonych w treści Regulaminu lub/ i w 

postanowieniach zapisanych obok Ebooka na 

stronie www.droitpolonais.fr, w tym także 

zastosowanych przez Sprzedawcę 

zabezpieczeń technicznych, ma charakter 

niewyłączny i niezbywalny. 

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów Prawa autorskiego 

Klient nie jest uprawniony do 

rozpowszechniania ani udostępniania 

zakupionego Ebooka, jego fragmentów, 

jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w 

celach komercyjnych, dokonywania zmian czy 

wszelkiego rodzaju modyfikacji Ebooka oraz 

usuwania błędów Ebooka. 

impressions du texte de l’Ebook. En cas de 

l’absence d’indication à cet effet, il est 

présumé que ce droit n’existe pas. Si le 

droit a été accordé, le nombre de pages de 

l’Ebook, qui peuvent être imprimées, est 

indiqué à côté de l’Ebook. En cas de 

l’absence d’un tel numéro, il est supposé 

que le nombre total de pages de l’Ebook ne 

dépasse pas 2 (deux) pages. 

 La durée de la licence.  En cas de l’absence 

d’une telle durée, la licence est accordée 

pour une durée indéterminée. 

 D’autres éléments, s’ils sont donnés à côté 

de l’Ebook. (Le Vendeur demande à 

chaque Client de lire les Conditions 

Générales avant de passer la Commande). 

5. La licence d’utilisation de l’Ebook ne permet 

son utilisation que par le Client auquel elle a 

été accordée, pour son propre usage interne, 

sous réserve des restrictions supplémentaires 

spécifiées dans les Conditions Générales et/ou 

des dispositions écrites à côté de l’Ebook sur 

le site www.droitpolonais.fr, y compris la 

protection technique appliquée par le Vendeur, 

et elle est non exclusive et non transférable. 

 

 

6. Sous réserve des dispositions obligatoires de 

la loi sur le Droit d’auteur, le Client n’a pas le 

droit de distribuer ou de mettre à disposition 

l’Ebook acheté, ses fragments, sa/leur 

copie(s), de l’utiliser à des fins commerciales, 

d’apporter des changements ou toute sorte de 

modifications à l’Ebook et de supprimer les 

erreurs dans l’Ebook. 
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7. Klient, który zakupił Ebooka, nie ma prawa 

udzielania dalszych licencji na korzystanie z 

niego. 

8. Klient winien zadbać, by żadna osoba 

nieuprawniona nie korzystała z Ebooka przez 

niego zakupionego. 

9. Dana licencja na korzystanie z Ebooka 

umożliwia korzystanie z niego tylko w takim 

zakresie, jaki został określony wyraźnie przez 

Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 6 powyżej. Nie można domniemywać lub 

wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił 

Ebooka, innych uprawnień. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie Ebooka 

 

1. Każdy Ebook może być zabezpieczony przed 

nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym 

(watermarkiem). Informacja o formie 

zabezpieczenia, o ile zostanie ono 

zastosowane, zostanie podana przy opisie 

Ebooka. 

2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia Ebooka. 

Klient, który nabył Ebooka zobowiązuje się do 

nieusuwania jego zabezpieczenia. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia 

na Ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez 

Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi 

do zawarcia Umowy na warunkach opisanych 

w Regulaminie. Z datą udostępnienia 

możliwości pobrania Ebooka, po jego 

7. Le Client qui a acheté un Ebook n’est pas 

autorisé à accorder d’autres licences 

d’utilisation. 

8. Le Client doit veiller à ce qu’aucune personne 

non autorisée n’utilise l’Ebook qu’il a acheté. 

 

9. Une licence donnée pour l’utilisation de l’Ebook 

ne permet l’utilisation de l’Ebook que dans la 

mesure expressément spécifiée par le 

Vendeur, sous réserve des dispositions du 

passage 6 ci-dessus. Aucun autre droit ne peut 

être impliqué ou dérivé de la part du Client qui 

a acheté l’Ebook. 

 

§ 7 

Protection de l’Ebook  

 

1. Chaque Ebook peut être protégé contre la 

copie illégale par un filigrane. Des informations 

concernant la forme de protection, le cas 

échéant, sont données dans la description de 

l’Ebook. 

 

2. Il est interdit de supprimer la protection de 

l’Ebook. Le Client qui a acheté l’Ebook 

s’engage à ne pas supprimer sa protection. 

 

§ 8 

Rétractation du contrat 

 

1. Suite à la Commande d’un Ebook par le Client 

et à la confirmation de son acceptation par le 

Vendeur par voie électronique, un accord est 

conclu selon les termes et conditions décrits 

dans les Conditions Générales. Le Contrat est 

conclu à compter de la date à laquelle le 
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wcześniejszym opłaceniu, Umowa zostaje 

zawarta. 

2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez 

Klienta niemającego statusu Konsumenta 

regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym 

zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić 

od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, 

gdy: 

 Zapłacił za jej przedmiot, choćby część 

kwoty, oraz 

 Pobrał zamówionego Ebooka. 

 

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu 

środków za transakcję dokonaną przez Klienta 

kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu 

na rachunek bankowy przypisany do karty 

płatniczej Klienta. 

 

§ 9 

Reklamacje 

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Klientom Towaru bez wad fizycznych i 

prawnych. 

2. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

contact@droitpolonais.fr, pisemnie na adres: 

droitpolonais.fr sp. z o. o. ul. Pawilońska 47, 

91-487 Łódź z dopiskiem „Reklamacja dot. 

ebooka”, w przypadku problemów z pobraniem 

zamówionego Ebooka lub jego otwarciem, w 

szczególności, gdy: 

 

 Pobrany plik zawierający Ebooka okaże się 

uszkodzony, 

 W terminie 48 godzin od momentu zapłaty 

téléchargement de l’Ebook est disponible, 

après son paiement. 

2. La résiliation unilatérale du Contrat par un 

Client qui n’a pas la qualité de Consommateur 

est régie par les dispositions légales 

applicables, sous réserve que ce Client ne 

puisse pas se retirer du Contrat ou le résilier 

d’une autre manière, 

 Lorsqu’il a payé son objet, même une partie 

du montant, et 

 lorsqu’il a téléchargé l’Ebook commandé. 

3. Dans le cas d’un remboursement des fonds 

d’une transaction effectuée par le Client avec 

une carte de paiement, ils seront remboursés 

par le Vendeur directement sur le compte 

bancaire attribué à la carte de paiement du 

Client. 

 

§ 9 

Réclamations 

 

1. Le Vendeur est tenu de livrer aux Clients des 

Marchandises exempts de défauts physiques 

et juridiques. 

2. Le Client a le droit d’introduire une réclamation 

par courrier électronique sur 

contact@droitpolonais.fr ou par écrit à 

l’adresse suivante : droitpolonais.fr sp. z o. o. 

47 Pawilońska St., 91-487 Łódź, avec 

l’annotation « Réclamation concernant l’Ebook 

», en cas de problèmes avec le téléchargement 

de l’Ebook commandé ou avec son ouverture, 

en particulier : 

 Si le fichier téléchargé contenant l’ebook 

s’avère défectueux, 

 Si le Client ne reçoit pas la possibilité de 
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Klient nie otrzyma możliwości pobrania 

Ebooka stosownie do zakresu udzielonej 

mu licencji. 

3. Reklamacja winna zawierać w szczególności 

opis problemu, który Klient zgłasza, imię i 

nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta 

reklamację, numer Zamówienia, którego 

zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z 

Klientem (adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu, ewentualnie adres do 

korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie 

możliwość kontaktu z Klientem przy 

wykorzystaniu podanych przez niego danych 

kontaktowych. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, reklamacja 

zostanie rozpatrzona w terminie 14 

(czternaście) dni od dnia dokonania 

prawidłowego zgłoszenia. 

5. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego 

roku od dnia upływu terminu, w którym 

możliwość pobrania Ebooka winna zostać 

zgodnie z Regulaminem udostępniona 

Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

 

§ 10 

Przepisy dotyczące konsumentów 

 

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego 

Regulaminu poniższe postanowienia mają 

zastosowane jedynie do Kupujących będących 

Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym 

w niniejszym paragrafie do Umów zawartych 

pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem 

zastosowanie mają postanowienia Ustawy o 

prawach konsumenta. 

télécharger de l’Ebook dans les 48 heures 

suivant le paiement selon la portée de la 

licence accordée. 

3. La réclamation doit comprendre, notamment, 

une description du problème signalé par le 

Client, le nom et le prénom de la personne qui 

signale la réclamation au nom du Client, le 

numéro de la Commande à laquelle la 

réclamation s’applique, ainsi que le mode de 

contact avec le Client (adresse électronique, 

numéro de téléphone, ou adresse de 

correspondance). Le Vendeur se réserve le 

droit de contacter le Client en utilisant les 

coordonnées fournies. 

4. Sous réserve du passage 5 ci-dessous, une 

réclamation sera examinée dans les 14 

(quatorze) jours suivant sa notification en 

bonne et due forme. 

5. Les réclamations déposées après l’expiration 

d’un an à compter de la date à laquelle la 

possibilité de télécharger l’Ebook aurait dû être 

mise à la disposition du Client conformément 

aux Conditions Générales ne seront pas prises 

en considération. 

 

§ 10 

Dispositions concernant les consommateurs 

 

1. Sauf les dispositions contraires des présentes 

Conditions Générales, les dispositions ci-

dessus ne s’appliquent qu’aux Clients qui sont 

des Consommateurs. Dans la mesure où il 

n’est pas réglementé dans ce paragraphe aux 

Contrats conclus entre le Vendeur et le 

Consommateur s’appliquent les dispositions 

de la Loi sur les droits des consommateurs. 
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2. Klient mający status Konsumenta składając 

Zamówienie na zakup Ebooka wyraża tym 

samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia 

usługi objętej jego przedmiotem przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 3. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez 

podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg 

terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna 

się od dnia zawarcia Umowy. 

4. Konsument może odstąpić od Umowy, 

składając Sprzedawcy oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania 

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia 

możliwość złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie 

przesłać Konsumentowi na podany przez 

niego adres poczty elektronicznej 

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o 

którym mowa w ust. 4. 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Konsumenta o 

odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi 

wszystkie dokonane przez niego płatności. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy 

użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument 

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 

który nie wiąże się dla niego z żadnymi 

kosztami. 

7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia 

od umowy po zgłoszeniu żądania ma 

2. En passant une Commande pour l’achat d’un 

Ebook, le Client, étant le Consommateur, 

consent au commencement de l’exécution de 

la prestation faisant l’objet de celle-ci avant 

l’expiration du délai visé au passage 3. 

3. Sous réserve du passage 8, le Consommateur 

a le droit de se rétracter du Contrat sans 

donner de raison dans un délai de 14 jours. Le 

délai de rétractation commence à compter de 

la date de conclusion du Contrat. 

4. Le Consommateur peut se rétracter du Contrat 

en soumettant au Vendeur une déclaration de 

rétractation du Contrat. Pour respecter le délai, 

il suffit d’envoyer une déclaration avant son 

expiration. Le Vendeur offre la possibilité 

d’effectuer une déclaration de rétractation par 

voie électronique. 

5. Le Vendeur est tenu d’envoyer immédiatement 

au Consommateur, à l’adresse électronique 

qu’il a fournie, un accusé de réception de la 

déclaration de rétractation du Contrat 

présentée selon les modalités visées au 

passage 4. 

6. Le Vendeur est tenu de restituer 

immédiatement, au plus tard dans les 14 jours 

à compter de la date de réception de la 

déclaration de rétractation du Contrat par le 

Consommateur, tous les paiements effectués 

par ce dernier. Le Vendeur effectuera le 

remboursement en utilisant le même mode de 

paiement que celui utilisé par le 

Consommateur, sauf si le Consommateur a 

expressément convenu d’un autre mode de 

retour, qui n’implique aucun frais pour lui. 

7. Si le Consommateur exerce son droit de 

rétractation après en avoir fait la demande, il 



 

12 

 

droitpolonais.fr | contact@droitpolonais.fr 

obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione 

do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę 

zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu 

spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem 

uzgodnionej w Umowie ceny lub 

wynagrodzenia. Jeżeli cena lub 

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą 

obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa 

spełnionego świadczenia. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje 

Konsumentowi w odniesieniu do Umów, a w 

szczególności do Umów sprzedaży Ebooków, 

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za 

wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od Umowy i po 

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o 

utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

 

9. Konsument ma możliwość skorzystania z 

pozasądowego sposobu rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń przed 

Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim 

przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji 

Handlowej w Warszawie. Informacje o 

sposobie dostępu do trybu i procedur 

rozstrzygania sporów, znajdują się pod 

następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w 

zakładce „Rozstrzyganie sporów 

konsumenckich”. 

10. Postanowienia Regulaminu, które 

ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawnych, nie mają do niego zastosowania. 

 

11. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta 

poniższe postanowienia Regulaminu: 

est tenu de payer les prestations effectuées 

jusqu’à la rétractation du Contrat. Le montant 

du paiement est calculé proportionnellement à 

l’étendue de la prestation, en tenant compte du 

prix ou de la rémunération convenu 

contractuellement. Si le prix ou la rémunération 

sont excessifs, la base de calcul de ce montant 

est la valeur marchande de la prestation. 

 

8. Le droit de rétractation ne s’applique pas au 

Consommateur en ce qui concerne les 

Contrats, notamment les Contrats de vente 

d’Ebooks, si l’exécution du service a 

commencé avec le consentement exprès du 

Consommateur avant l’expiration du délai de 

rétractation du Contrat et après qu’il ait été 

informé par le Vendeur de la perte du droit de 

rétractation du Contrat. 

9. Le Consommateur a la possibilité de recourir 

au règlement extrajudiciaire des plaintes et des 

réclamations devant la Cour permanente 

d’arbitrage des consommateurs auprès de 

l’inspecteur régional de l’inspection du 

commerce à Varsovie. Les informations sur la 

manière d’accéder au mode et aux procédures 

de règlement des litiges susmentionnés sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

www.uokik.gov.pl, dans l’onglet « Règlement 

des litiges de consommation ». 

10. Les dispositions des présentes Conditions 

Générales qui limiteraient les droits du 

Consommateur découlant de dispositions 

légales impératives ne s’appliquent pas au 

Consommateur. 

11. Il est stipulé que le Consommateur n’est pas lié 

par les dispositions suivantes des Conditions 
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 Które stanowią niedozwolone 

postanowienia umowne w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego (art. 3851 – art. 3853 

k.c.) czy naruszają bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawne dotyczące 

zawierania Umów z udziałem 

Konsumentów, 

 Które zostały zamieszczone w rejestrze 

postanowień wzorców Umowy uznanych 

za niedozwolone, prowadzonym przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia 

sprzętu, którego będzie używał celem 

uzyskania dostępu do systemu 

teleinformatycznego Sprzedawcy w program 

antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco. 

2. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń 

technicznych zastosowanych przez 

Sprzedawcę w ramach jego systemu 

teleinformatycznego czy w ramach Ebooka 

objętego przedmiotem Umowy. 

3. Klient nie może bez pisemnej zgody 

Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków 

wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany 

numeru telefonu, strony www.droitpolonais.fr i 

innych adresów podanych w treści Regulaminu 

poprzez przesłanie informacji na ten temat 

Klientowi, który zawarł Umowę na podany 

Générales : 

 Qui constituent des dispositions 

contractuelles interdites au sens du Code 

civil (articles 3851 - 3853 du Code civil 

polonais) ou qui violent des dispositions 

légales obligatoires concernant la 

conclusion de Contrats avec des 

Consommateurs, 

 Qui ont été placées dans le registre des 

clauses et conditions classées comme 

interdites, tenu par le Président de l’Office 

de la  protection de la  concurrence et des 

consommateurs. 

 

§ 11 

Dispositions finales 

 

1. Le Client est tenu d’équiper les 

équipements qui seront utilisés pour 

accéder au système informatique du 

Vendeur d’un logiciel anti-virus et de le 

maintenir à jour. 

2. Le Client n’a pas le droit de supprimer les 

protections techniques appliquées par le 

Vendeur dans son système TIC ou dans 

l’Ebook couvert par le Contrat. 

 

3. Le Client ne peut, sans l’accord écrit du 

Vendeur, transférer à un tiers les droits 

et/ou obligations découlant du Contrat. 

4. Le Contrat est réglé par le droit polonais. 

5. Le Vendeur a le droit de modifier les 

numéros de téléphone, l’adresse du site 

www.droitpolonais.fr et autres adresses 

indiquées dans le contenu des Conditions 

Générales en envoyant des informations à 
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przez niego adres (podane adresy) poczty 

elektronicznej lub zamieszczając je w treści 

dostępnego na stronie www.droipolonais.fr. 

Wprowadzenie innych – aniżeli określone w 

dacie wejścia w życie Regulaminu – form 

płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę 

poprzez podanie na stronie 

www.droitpolonais.fr informacji na ten temat. 

Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani 

Umowy. 

 

 

 

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów 

wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości 

miejscowej sądu nie odnosi się do Umów 

zawartych z Konsumentami. 

 

7. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z 

tytułu rękojmi za wady Ebooków. 

Postanowienie to nie odnosi się do Ebooków 

nabytych przez Konsumentów. 

 

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza 

się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za 

wszelkie szkody spowodowane korzystaniem 

lub niemożnością korzystania z Ebooków 

stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu 

ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi 

się do odpowiedzialności wobec 

Konsumentów. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 

20.04.2021 r. 

ce sujet au Client qui a conclu le Contrat à 

l’adresse (aux adresses) électronique(s) 

indiquée(s) par le Client ou en les incluant 

dans le contenu du disponible sur le site 

www.droitpolonais.fr. L’introduction d’autres 

formes de paiement que celles spécifiées à 

la date d’entrée en vigueur des Conditions 

Générales est effectuée par le Vendeur en 

fournissant des informations à ce sujet sur 

le site www.droitpolonais.fr. Les 

changements susmentionnés ne 

constituent pas des modifications des 

Conditions Générales ou du Contrat. 

6. Le tribunal compétent pour statuer sur les 

litiges découlant du Contrat est celui du 

siège du Vendeur. Le changement de la 

juridiction locale du tribunal ne s’applique 

pas aux Contrats conclus avec des 

Consommateurs. 

7. La responsabilité du Vendeur au titre de la 

garantie pour les défauts des livres est 

exclue. Cette disposition ne s’applique pas 

aux Ebooks achetés par les 

Consommateurs. 

8. Sous réserve des dispositions légales 

impératives, la responsabilité légale du 

Vendeur pour tout dommage causé par 

l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser les 

Ebooks faisant l’objet du Contrat, y compris 

leurs défauts, est exclue. La disposition ci-

dessus ne s’applique pas à la responsabilité 

envers les Consommateurs. 

 

9. Les présentes Conditions Générales entrent 

en vigueur le 20.04.2021. 

 


