
Najczęściej zadawane 

pytania: 
 

1. Włączyłem/-am Pakiet Wyborcza.pl Premium + Legimi. Jak zacząć z niego 

korzystać? 

 

Po aktywacji pakietu otrzymasz e-mail z kodem dostępu do Legimi.pl pakiet 

“ebooki + audiobooki bez limitu”.  
 

Poniżej instrukcja, jak aktywować kod: 

1. Wejdź na stronę  https://www.legimi.pl/kod/ w pole “kod promocyjny” wpisz kod 

otrzymany w mailu potwierdzającym aktywację pakietu, następnie kliknij Zaloguj.  
2. Twój dostęp został aktywowany! 

Dodaj książki na półkę (możesz zrobić to zarówno w aplikacji, jak i na stronie 

Legimi.pl), a następnie czytaj i słuchaj bez limitu. 
 

2. Co zyskuję, aktywując pakiet Wyborcza.pl Premium + Legimi? 
 

Aktywując pakiet, otrzymujesz nielimitowany dostęp do serwisów Wyborcza.pl i 

serwisów lokalnych, magazynów m.in. Duży Format, Wolna Sobota, Ekonomia Plus, 

Wysokie Obcasy, nieograniczony dostęp do aplikacji Wysokie Obcasy Extra, “Książki”. 

Wszystkie artykuły przeczytasz na dowolnym urządzeniu, również w aplikacji 

"Wyborczej" na iOS i na Androida. W ramach pakietu otrzymujesz dostęp do 

newslettera porannego i wieczornego, wysyłanego codziennie.  

W ramach pakietu zyskujesz także dostęp do Legimi.pl pakiet “ebooki + audiobooki bez 

limitu”, w pakiecie posiadasz nieograniczony dostęp do ponad 60 000 książek w 

abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych, 

światowej klasy autorów i autorek, takich jak Stephen King, Margaret Atwood, Harlan 

Coben, Camilla Läckberg, Jo Nesbø i B.A. Paris, a także bestsellerowych rodzimych 

twórców i twórczyń (są wśród nich m.in. Olga Tokarczuk, Katarzyna Bonda, Szczepan 

Twardoch, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Blanka Lipińska i Wojciech 

Chmielarz). 

 

3. Jak długo trwa promocja? 

 

Pakiet promocyjny możesz aktywować od 17.03.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 
Kod należy wykorzystać najpóźniej do 31.12.2022 r. do godziny 23:59. Po upływie 

tego terminu kod traci ważność. 

 

4. Nie otrzymałem kodu, co robić? 

 

Sprawdź skrzynkę e-mail i zakładkę SPAM. Jeśli nie masz kodu dostępu do Legimi.pl, 

skontaktuj się z nami: pomoc@wyborcza.pl 

 

5. Jak mogę zrezygnować z pakietu? 

 

Zaloguj się na Moje Konto na Wyborcza.pl, w zakładce Przegląd wybierzesz opcję 

rezygnacji z płatności cyklicznych. Możesz też zrezygnować z pakietu, kontaktując się 

mailowo: pomoc@wyborcza.pl lub telefonicznie z naszym Biurem Obsługi Klienta. 

 

https://www.legimi.pl/kod/
https://www.legimi.pl/
mailto:pomoc@wyborcza.pl
mailto:pomoc@wyborcza.pl


6. Mam problem techniczny, gdzie mogę to zgłosić? 

 

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z nami: pomoc@wyborcza.pl 

mailto:pomoc@wyborcza.pl
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