Skorzystaj z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim i czytaj za
darmo.
Specjalnie dla Was wykupiliśmy dostęp do katalogu Legimi.
To ponad 60 000 tysięcy tytułów, w tym nowości i bestsellery.
Teraz wszystkie mogą być „Twoje”.

Jeśli należysz do naszej biblioteki, możesz bezpłatnie wypożyczać i czytać ebooki z liczącego
kilkadziesiąt tysięcy tytułów katalogu Legimi.
Legimi to największy serwis oferujący nowości i bestsellery z takich dziedzin jak literatura
piękna, kryminały, fantastyka i fantasy, literatura faktu, biografie czy reportaże.
Ulubione lektury możesz czytać na tablecie, smartfonie lub czytniku.
Obecnie do dyspozycji jest około 60 tys. książek w formie cyfrowej – do czytania na
certyfikowanym czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze.
https://www.legimi.pl/pobierz-legimi

Co zrobić, aby uzyskać dostęp do serwisu?
1. Wyrób sobie u nas kartę biblioteczną (jeśli jej jeszcze nie masz).
Trzeba posiadać aktywne konto czytelnika w bibliotece.

2. Odbierz bezpłatny kod dostępu w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie
Pomorskim lub zadzwoń pod nr 566841174
Kod aktywacyjny od biblioteki można otrzymać
drogą mailową: biblioteka.kowalewopom@interia.pl
Kody ważne są przez jeden miesiąc.
Kody wydawane są od 1 dnia danego miesiąca.
Wcześniejsza rezerwacja nie jest możliwa.
Decyduje kolejność zgłoszenia odbioru kodu od 1 dnia danego miesiąca.
Liczba kodów jest ograniczona.

3. Wejdź na stronę https://www.legimi.pl/ksiaznicakopernikanska/

4. Wpisz unikatowy kod dostępu otrzymany od biblioteki (masz na to czas do końca miesiąca,
w którym odebrałeś kod).
Po wpisaniu kodu otworzy się strona logowania.

Jeśli nie masz jeszcze konta – wybierz opcję „NIE MAM JESZCZE KONTA”

Załóż darmowe konto.

5. Pobierz darmową aplikację Legimi na iOS, Android, Windows oraz Windows Phone.

6. Zaloguj się do aplikacji i czytaj e-booki przez miesiąc bez żadnych limitów.

Po zalogowaniu na stronie legimi.pl otwiera się katalog książek.
Po kliknięci na książkę, otwiera się jej opis i opcja DODAJ NA PÓŁKĘ.
Po dodaniu książki na półkę otwierasz aplikacje LEGIMI na czytniku, telefonie czy na
komputerze.
Klikasz opcję synchronizuj.
Po kliknięciu na okienko PÓŁKA wyskakuje okienko z pytaniem, czy chcesz pobrać książkę
na swoje urządzenie.
Pobierasz książkę.

Po kolejnym kliknięciu na książkę otwiera cię ona w wersji do czytania.

Kod ważny jest przez miesiąc (od daty jego aktywowania).

Przedłużyć dostęp na kolejny miesiąc można dopiero po upływie całego terminu ważności
kodu.
Dostaniesz wtedy od Legimi e-mail, informujący, że właśnie wygasł Twój nielimitowany
dostęp.
Aby przedłużyć dostęp do Legimi:
1. Odbierz kod na kolejny miesiąc.
2. Wejdź na stronę https://www.legimi.pl/ksiaznicakopernikanska/
3. Wpisz nowy kod.
Po wpisaniu kodu promocyjnego, zostaniesz przekierowany do strony logowania.
4. Zaloguj się na swoje konto wpisując login i hasło użyte podczas rejestracji do serwisu.

Pamiętaj: liczba kodów w każdym miesiącu jest ograniczona.

Żeby wejść na swoje konto można również zalogować się na stronie głównej Legimi –
https://www.legimi.pl/

Dodatkowe informacje:
•
•
•
•
•
•
•

Korzystanie z usługi jest dla użytkowników bezpłatne.
Oferta nie jest dostępna na Kindle
Nie ma limitów na książki i strony.
W ofercie są dostępne wyłącznie ebooki (bez audiobooków, synchrobooków
i ebooków na Kindle).
Jednorazowy dostęp do oferty wynosi jeden miesiąc.
Kody aktywacyjne są ważne tylko w danym miesiącu.
W ramach jednego kodu można korzystać jednocześnie z dwóch urządzeń (czytnik,
smartfon, tablet, komputer), z których tylko jeden jest czytnikiem.

