
Warunki ogólne BookBeat Student 
 

1. Ogólne 

 
Oferta BookBeat Student („Oferta studencka”) jest udostępniana przez BookBeat zgodnie z 
Ogólnymi Warunkami BookBeat oraz niniejszymi Warunkami ogólnymi dla BookBeat 
Student. Aby zapoznać się z pełnymi warunkami, które mają zastosowanie do Twojej 
subskrypcji BookBeat w ramach Oferty studenckiej (na przykład w odniesieniu do zmiany 
ceny i warunków, rozwiązania umowy, prawa do odstąpienia od umowy i złożenia skargi 
itp.), zalecamy uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami BookBeat w ich całości, oprócz 
niniejszych Warunków ogólnych dla BookBeat Student. 

 
Masz możliwość skorzystania z Oferty studenckiej po zarejestrowaniu się prez subskrypcję 
BookBeat Basic i zweryfikowaniu siebie jako studenta zgodnie z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi i poniższą procedurą weryfikacji. Możesz aktywować ofertę studencką 
niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem, czy masz już aktywną subskrypcję 
BookBeat Basic. 

 
Aktywując Ofertę Studenta, akceptujesz Ogólne Warunki BookBeat oraz niniejsze Warunki 
ogólne dla BookBeat Student. 

 
2. Kwalifikowalność 

 
Aby wziąć udział w Ofercie Studenckiej, musisz mieć ukończone 18 lat i być zapisanym na 
akredytowaną uczelnię, która wydaje dyplomy ("Wymagania kwalifikacyjne"). 

 
Aby aktywować ofertę studencką, musisz zweryfikować siebie jako studenta, podając 
informacje takie jak imię i nazwisko, ważna instytucja edukacyjna, adres e-mail, data 
urodzenia lub inne dokumenty służące do oceny, czy jesteś uprawniony do oferty 
studenckiej, czy nie ("Weryfikacja"). Po zatwierdzeniu weryfikacji otrzymasz wiadomość e- 
mail z potwierdzeniem, a oferta studencka zostanie aktywowana od następnego miesiąca 
okresu rozliczeniowego. 

 
BookBeat korzysta z SheerID, zaufanej usługi zewnętrznej, aby sprawdzić, czy spełniasz 
wymagania kwalifikacyjne. BookBeat zastrzega sobie prawo do określenia, czy jesteś 
wykwalifikowanym Studentem, według własnego uznania. SheerID będzie przechowywać 
tylko te informacje, które są niezbędne do zweryfikowania, czy kwalifikujesz się do Oferty 
studenckiej. BookBeat nie zapisze informacji niezbędnych do dokonania Weryfikacji. Aby 
uzyskać więcej informacji o tym, jak SheerID będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, 
zapoznaj się z ich polityką dotyczącą danych osobowych. 

 
3. Cena 

 
Oferta studencka zapewnia dostęp do BookBeat Basic po obniżonej cenie zgodnie z 
aktualnymi informacjami cenowymi na stronie internetowej BookBeat i jest stosowana tylko 
po zatwierdzonej weryfikacji. Należy pamiętać, że oferta studencka daje tylko zniżkę na 
miesięczną opłatę za subskrypcję BookBeat Basic i żadna zniżka nie jest stosowana w 
przypadku innych form subskrypcji oferowanych od czasu do czasu przez BookBeat. Masz 
możliwość przejścia do innego formularza subskrypcji w dowolnym momencie bez 
anulowania subskrypcji, ale wtedy zostaniesz obciążony regularną ceną za wybrany 
formularz subskrypcji zgodnie z informacjami o cenie na stronie BookBeat. 



Oferta studencka dotyczy tylko ceny regularnego abonamentu na BookBeat Basic i nie będą 
stosowane żadne rabaty na cenę dodatkowych profili, które można dodać do abonamentu. 
Oferta studencka obowiązuje w normalnej cenie BookBeat Basic i nie łączy się z innymi 
zniżkami lub ofertami. 

 
4. Inne warunki 

 
(a) Oferta dla studentów może być aktywowana na 3 okresy (na jednego 
użytkownika), gdzie każdy z okresów trwa 12 miesięcy od czasu aktywacji oferty 
("okres promocyjny"). Z oferty dla studentów można korzystać przez 3 lata od daty 
pierwszej aktywacji, jeśli spełnia się warunki określone w regulaminie oferty. 
 
(b) Weryfikacja jest ważna przez 12 miesięcy. Oznacza to, że raz w roku musisz 
ponownie zweryfikować siebie jako studenta, aby udowodnić, że nadal spełniasz 
wymagania 
kwalifikacyjne i aktywować nowy okres oferty. Jeśli nie dokonasz nowej weryfikacji przed 
ostatnim dniem bieżącego okresu oferty, cena Twojej subskrypcji automatycznie zmieni się 
na normalną cenę BookBeat Basic, o ile wcześniej nie zrezygnowałeś z subskrypcji. 
 

(c) Jeśli zrezygnuje się z subskrypcji poczas okresu, w którym obowiązuje oferta, to oferta dla 
studentów przestaje obowiązywać.Po reaktywacji subskrypcji w czasie trwania okresu, w 
którym obowiązywała ta oferta, niezbędny jest kontakt z obsługą klienta BookBeat, aby 
reaktywować również ofertę dla studentów na pozostałą część okresu, w którym oferta 
miała obowiązywać. 

 
(d) Jeśli nie spełniasz już wymagań kwalifikacyjnych (na przykład, jeśli ukończyłeś szkołę lub 
przestałeś się uczyć z jakiegokolwiek innego powodu), Twoja subskrypcja będzie nadal 
działać jak zwykle, ale zostaniesz obciążony zwykłą ceną BookBeat Basic, gdy aktualny okres 
oferty wygasa, jeśli wcześniej nie zrezygnowałeś z subskrypcji. 

 
(e) Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, logując się na swoje konto 
BookBeat i postępując zgodnie z instrukcjami na stronie Konto. 

 
(f) Oferta studencka jest osobista i nie można jej przenosić ani aktywować dla innych 
użytkowników. 

 
(g) BookBeat zastrzega sobie prawo do zmiany, zakończenia lub zaprzestania udostępniania 
Oferty Studenckiej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po zakończeniu Oferty 
Studenckiej, BookBeat nie ma obowiązku realizacji dodatkowych Ofert Studenckich. Jeśli 
aktywowałeś okres oferty, Twoja subskrypcja wygaśnie jak zwykle po zakończeniu Oferty 
Studenckiej, ale zostaniesz obciążony normalną ceną za BookBeat Basic po wygaśnięciu 
bieżącego okresu płatności, jeśli wcześniej nie wypowiedziałeś subskrypcji. 

 
(h) BookBeat zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia okresu oferty i 
wycofania aktywowanej Oferty Studenckiej, jeśli BookBeat ma powody, by podejrzewać, że 
użytkownik naruszył którykolwiek z niniejszych warunków. 

 
5. Dane kontaktowe 

 
Usługę świadczy BookBeat AB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w 
Szwecji (nr rej. 556560-4583, nr płatnika VAT: SE 556560458301), zarejestrowana w 
szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek, z siedzibą przy Sveavägen 56, 111 34 Sztokholm, 
Szwecja. Aby skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, prosimy o przesłanie 
wiadomości na pomoc@bookbeat.com lub BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, 
Sverige. 

mailto:pomoc@bookbeat.com

