
Regulamin usług digitalizacji świadczonych 
przez CYBERNESS S.C. www.skanowanieksiazek.pl 

 
§1 

Usługi digitalizacji oferowane są przez Spółkę Cywilną CYBERNESS – Kamil Błaszczyk, 
Sebastian Błaszczyk z siedzibą na ul stacji Metra Centrum, 00-110 Warszawa, NIP: 5213652657 REGON: 
146787107 zwanej dalej "Usługodawcą", "CYBERNESS" lub "www.skanowanieksiazek.pl". 

§2 
"Regulamin usług digitalizacji świadczonych przez CYBERNESS S.C. www.skanowanieksiazek.pl" jest zwany 
dalej "regulaminem". 

§3 
Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej: www.skanowanieksiazek.pl 

§4 
Osoba, instytucja, osoba reprezentująca instytucję, płatnik usługi są zwani dalej "klientem" lub 
"usługobiorcą". 

§3 
Zamówienie usługi (zarówno: przez Internet, telefon lub osobiście) przez usługobiorcę jest jednoznaczne z 
akceptacją regulaminu. 

§4 
Warunkiem koniecznym i niezbędnym do skorzystania z usług CYBERNESS jest akceptacja regulaminu. 

§5 
Digitalizacja to proces zmiany nośnika danych na nośnik cyfrowy - zwany na stronie internetowej 
www.skanowanieksiazek.pl "Skanem". 

§6 
Usługa digitalizacja świadczona przez CYBERNESS to proces składający się z kilku, związanych ze sobą usług. 

§7 
Zakres usług i forma końcowa zdigitalizowanych materiałów ustalana jest podczas przyjmowania zlecenia. 

§8 
Digitalizacja składa się z poniższych usług: 
a) uzyskania cyfrowego obrazu/cyfrowej kopii dostarczonych materiałów – usługa bezpłatna, konieczna i 
niezbędna do wykonania odpłatnych prac graficznych 
b) obróbki graficznej uzyskanej cyfrowej kopii - usługa płatna, liczona od strony materiałów 
c) optycznego rozpoznania znaków z cyfrowej kopii - usługa płatna, liczona od strony materiałów. 
Powyższe usługi stanowią integralną całość w kombinacji a+b lub a+b+c. 

§9 
Opłata naliczana jest w oparciu o nakład pracy włożony w obróbkę uzyskanej bezpłatnej cyfrowej kopii 
obrazu. Uśredniony cennik znajduje się na stronie www.skanowanieksiazek.pl nie stanowi on oferty 
handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego – zamówienia wyceniane są indywidualnie. 

§10 
Usługobiorca poznaje szacunkową wycenę zamówienia przed złożeniem lub w trakcie składania 
zamówienia. Podczas realizacji usługi cena może ulec zmianie o czym zostanie on poinformowany.  

§11 
Efektem digitalizacji jest cyfrowy plik w ustalonym podczas składania zamówienia formacie. 

§12 
Zleceniodawca nie będzie rościł żądań majątkowych lub zadośćuczynienia za uszkodzenia materiałów 
podczas digitalizacji. 

§13 
Zleceniobiorca udostępnia wersję demonstracyjną (niepełny plik, ale zachowujący parametry podane w 
zleceniu) cyfrowego pliku z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę. Całość cyfrowego pliku 
udostępniania jest po uregulowaniu opłaty a usługę. 
  



§14 
CYBERNESS może świadczyć bezpłatną archiwizację zdigitalizowanych w ramach swoich usług materiałów 
na okres do 12 miesięcy. 

§15 
Reklamacje uwzględniane są w okresie do 7 dni od daty uregulowania płatności. Reklamacje rozpatrywane 
są indywidualnie. 

§16 
Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania dostarczonych do skanowania materiałów w ciągu 60 dni od 
dnia ich dostarczenia, po upływie tego czasu materiały będą utylizowane, a zleceniodawcy nie będzie 
przysługiwać z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

§17 
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 
b) Niniejszy Regulamin wiąże następców prawnych Stron 
 


