
Regulamin oferty Specjalnych Pakietów Wsparcia COVID-19 

od LEXNONSTOP 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2020r. do odwołania 

1. Oferta  

 

1.1. Organizatorem oferty Specjalnych Pakietów Wsparcia COVID-19 

występujących w dwóch wariantach pod nazwą SAFE i SAFE PLUS oraz 

Administratorem danych osobowych, jest S7LEX Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, pod adresem: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław 

NIP: 8971842510, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA 

WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000687761, 

zwany dalej Organizatorem. 

1.2. Z Oferty Specjalnych Pakietów Wsparcia COVID-19 mogą korzystać 

przedsiębiorcy, którymi w rozumieniu ustawy są osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujące we własnym 

imieniu działalność gospodarczą. 

1.3. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza zawarcie Umowy (zwane dalej 

„Umową”) o świadczenie usług prawnych z Organizatorem na czas 

określony, tj. 12 miesięcy, na warunkach opisanych poniżej, w pkt 2 

niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) oraz 

warunkach korzystania z platformy LEXNONSTOP, określonych w 

głównym regulaminie pod linkiem: https://lexnonstop.com/regulamin. 

1.4. Umowę zostaje zawarta z chwilą dokonania zakupu wybranego Pakietu 

SAFE lub SAFE PLUS na dedykowanej stronie 

https://lexnonstop.com/wsparcie-prawne-covid-19  

 

2. Rodzaje i zakres Oferty 

 

2.1. Organizator świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi: 

a) Dostęp do danych związanych z bieżącą działalnością Organizatora. 

b) Możliwość zakupu produktów (Pakiet SAFE/Pakiet SAFE PLUS) oferowanych 

na stronie. 

c) Nieodpłatny dostęp do informacji: 

- oferta pakietów, przygotowanych przez platformę porad prawnych 

LEXNONSTOP. 

d) Możliwość kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem formularza 

kontaktowego. 

 

2.2. Użytkownik w ramach oferty Specjalnych Pakietów Wsparcia Covid-19, 

wybiera jeden z dwóch dostępnych Pakietów: SAFE lub SAFE PLUS, 

https://lexnonstop.com/regulamin
https://lexnonstop.com/wsparcie-prawne-covid-19


które są dostępne do zakupu na stronie 

https://lexnonstop.com/wsparcie-prawne-covid-19. 

 

a. Pakiet SAFE, ważny 12 miesięcy, w cenie 1200 zł/brutto przy jednorazowej 

płatności oraz dostępny w opcji ratalnej 125 zł brutto/miesiąc, tzn. 1500 

zł/brutto za rok, gwarantuje: 

- Kontakt z Dedykowanym Opiekunem LEXNONSTOP, czyli pracownikiem Biura 

Obsługi Klienta przeznaczonym wyłącznie do kontaktu z klientami 

biznesowymi, pozostającego do dyspozycji posiadacza Pakietu od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00. 

- Zweryfikowanie możliwości funkcjonowania firmy Klienta pomimo obostrzeń 

i zaproponowanie ogólnej strategii zabezpieczenia, poprzez telefoniczny 

kontakt z prawnikiem, po wcześniejszym ustaleniu termin rozmowy z 

Dedykowanym Opiekunem. Czas rozmowy to 30-45 minut.  

- Przygotowanie i dostarczenie, przez Dedykowanego Opiekuna, na podany 

adres mailowy Klienta scenariusza postępowania w przypadku kontroli z 

sanepidu/policji. 

- Zapewnienie ochrony prawnej przy pojawiających się problemach rozumiane 

jako zlecenie realizowane przez Dedykowanego Opiekuna polegające na 

znalezieniu prawnika gotowego podjąć się reprezentacji Klienta w danej 

sprawie.  

- Dostęp do bazy pism prawnych tj. kilkudziesięciu gotowych wzorów 

dokumentów opracowanych przez prawników m.in. odwołania do sanepidu, 

wniosku o obniżenie czynszu i innych.  Organizator zapewnia dostęp do bazy 

w formie elektronicznej.   

- 6 Porad Prawnych Online, które Klient może zrealizować dzięki voucherowi 

wysłanemu na jego adres mailowy po dokonanym zakupie Pakietu. Na 

voucherze znajduje się kod rabatowy uprawniający do 100% zniżki na Poradę 

Prawną Online za 75zł. Pytanie należy zadać na platformie LEXNONSTOP 

www.lexnonstop.com, klikając w zakładkę „Zadaj pytanie”, wybierając 

ofertę dla firm, Poradę Prawną Online, wypełniając formularz i wpisując w 

podsumowaniu kod promocyjny z vouchera. Czas odpowiedzi, zasady 

korzystania z konta Klienta oraz zasady zadawania pytań - reguluje główny 

regulamin LEXNONSTOP https://lexnonstop.com/regulamin. Voucher jest 

przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku przez Klienta, który zakupił Pakiet.  

- Certyfikat Ochrony Prawnej tzn. potwierdzenie posiadania ważnego Pakietu 

w wersji drukowanej zawierające podstawowe informacje, takie jak nazwa 

firmy, która wykupiła Pakiet, data ważności Pakietu, a także oświadczenie 

LEXNONSTOP o zapewnieniu wspomnianej wyżej firmie kompleksowej obsługi 

prawnej, naklejka LEXNONSTOP drukowana i wysyłana do Użytkownika po 

uzgodnieniu adresu doręczenia przesyłki z Dedykowanym Opiekunem 

(przykładowe wykorzystanie: witryna sklepu, drzwi biura, firmowe auto). 

Graficzny znak ochrony prawnej ma jednakowy projekt niezależnie od rodzaju 

wykupionego Pakietu. Licencja na użytkowanie wyżej wymienionych 

materiałów, tj. certyfikatu i naklejki wygasa wraz z datą ważności pakietu.  

 

http://www.lexnonstop.com/


b. Pakiet SAFE PLUS, ważny 12 miesięcy, w cenie 3000 zł/brutto przy 

jednorazowej płatności oraz dostępny w opcji ratalnej 350 zł brutto/miesiąc, 

tzn. 4200 zł/brutto za rok, gwarantuje: 

- Kontakt z Dedykowanym Opiekunem LEXNONSTOP, czyli pracownikiem Biura 

Obsługi Klienta przeznaczonym wyłącznie do kontaktu z klientami 

biznesowymi, pozostającego do dyspozycji posiadacza Pakietu od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00. 

- Zweryfikowanie możliwości funkcjonowania firmy Klienta pomimo obostrzeń 

i zaproponowanie strategii zabezpieczenia, poprzez telefoniczny kontakt z 

prawnikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu rozmowy z Dedykowanym 

Opiekunem. Czas rozmowy to 2x30 minut.  

- Przygotowanie i dostarczenie, przez Dedykowanego Opiekuna, na podany 

adres mailowy Klienta scenariusza postępowania w przypadku kontroli z 

sanepidu/policji. 

- Szkolenie online, w którym zespół LEXNONSTOP przygotuje Klienta, jego 

firmę oraz pracowników do kontroli tak, aby znali uprawnienia 

kontrolujących, wiedzieli, co robić i mówić, a czego nie. Szkolenie jest w 

formie online, realizowane z nagrania w dowolnym terminie, po ustaleniu z 

Dedykowanym Opiekunem, przynajmniej z 24h wyprzedzeniem. Szkolenie 

odbywa się na platformie webinarowej: clickmeeting.com. W szkoleniu mogą 

uczestniczyć tylko: Klient, który zakupił Pakiet oraz jego pracownicy. 

Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i udostępnianie 

udostępnionego w ten sposób materiału szkoleniowego osobom trzecim.  

- Wysłanie odwołania od kary nałożonej przez sanepid z przygotowaną 

argumentacją prawną. Aby skorzystać z przysługującej w ramach pakietu 

usługi odwołania na etapie przedsądowym, należy skontaktować się z 

Dedykowanym Opiekunem, który w ciągu 48h od momentu przyjęcia 

zgłoszenia skontaktuje się z prawnikiem zlecając przygotowanie odwołania i 

jego wysyłkę.   

- Zapewnienie ochrony prawnej przy pojawiających się problemach rozumiane 

jako zlecenie realizowane przez Dedykowanego Opiekuna polegające na 

znalezieniu prawnika gotowego podjąć się reprezentacji Klienta w danej 

sprawie.  

- Dostęp do bazy pism prawnych tj. kilkudziesięciu gotowych wzorów 

dokumentów opracowanych przez prawników m.in. odwołania do sanepidu, 

wniosku o obniżenie czynszu i innych.  Organizator zapewnia dostęp do bazy 

w formie elektronicznej. Posiadacz Pakietu SAFE PLUS poza możliwością 

skorzystania z gotowych wzorów, ma również możliwość zamówienia 

dodatkowego dokumentu prawnego (max. objętość nie może przekraczać  10 

tys. znaków) na życzenie, zgłaszając takie zapotrzebowanie do Dedykowanego 

Opiekuna.  

- 6 Porad Prawnych Online, które Klient może zrealizować dzięki voucherowi 

wysłanemu na jego adres mailowy po dokonanym zakupie Pakietu. Na 

voucherze znajduje się kod rabatowy uprawniający do 100% zniżki na Poradę 

Prawną Online za 75zł. Pytanie należy zadać na platformie LEXNONSTOP 

www.lexnonstop.com, klikając w zakładkę „Zadaj pytanie”, wybierając 

http://www.lexnonstop.com/


ofertę dla firm, Poradę Prawną Online, wypełniając formularz i wpisując w 

podsumowaniu kod promocyjny z vouchera. Czas odpowiedzi, zasady 

korzystania z konta Klienta oraz zasady zadawania pytań - reguluje główny 

regulamin LEXNONSTOP https://lexnonstop.com/regulamin. Voucher jest 

przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku przez Klienta, który zakupił Pakiet. 

- 4h rozmów z prawnikiem na dowolny temat. Aby skorzystać z usługi należy 

skontaktować się z prawnikiem pod numerem telefonu, który został podany 

przez Dedykowanego Opiekuna.  

- 40% zniżki na poradę księgowo-doradczą w ramach której Klient może  

sprawdzić, czy w ramach tarczy antykryzysowej  firma skorzystała ze 

wszystkich możliwych form wsparcia. Do zakupu porady ze zniżką Klienta 

uprawnia kod rabatowy znajdujący się voucherze, wysłanego na jego adres 

mailowy po dokonanym zakupie Pakietu. Pytanie należy zadać na platformie 

LEXNONSTOP www.lexnonstop.com, klikając w zakładkę „Zadaj pytanie”, 

wybierając ofertę dla firm, Porada Księgowo-Doradcza, wypełniając formularz 

i wpisując w podsumowaniu kod promocyjny z vouchera. Czas odpowiedzi, 

zasady korzystania z konta Klienta oraz zasady zadawania pytań - reguluje 

główny regulamin LEXNONSTOP https://lexnonstop.com/regulamin. Voucher 

jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku przez Klienta, który zakupił 

Pakiet.  

- Ogólną analizę sytuacji finansowej firmy pod kątem możliwości 

przeprowadzenia restrukturyzacji. Użytkownik otrzyma na adres mailowy 

ankietę z pytaniami, na bazie których w ciągu max. 5 dni roboczych po 

udzieleniu odpowiedzi, prawnik przygotuje propozycję dalszych możliwych do 

podjęcia działań. 

- Przedsądowe wezwanie do Skarbu Państwa o wypłatę odszkodowania w 

ramach grupowego postępowania podmiotów gastronomicznych. Aby 

skorzystać z usługi, należy powiadomić swojego Opiekuna, który wraz z 

prawnikiem przygotuje wezwanie oraz w drugim etapie umówi na rozmowę 

weryfikującą możliwość skierowania sprawy do sądu – termin rozmowy 

ustalany z minimum 48h wyprzedzeniem.   

- Analizę prawidłowości postępowania funkcjonariuszy służb publicznych pod 

kątem możliwości przekroczenia uprawnień. Aby przystąpić do analizy, należy 

przesłać do Dedykowanego Opiekuna zebrane materiały dowodowe w sprawie, 

tj. nagrania, opis sytuacji. Na ich podstawie prawnik oceni zasadność złożenia 

na funkcjonariusza skargi i przedstawi dalsze możliwe kroki postępowania.  

- Certyfikat Ochrony Prawnej tzn. potwierdzenie posiadania ważnego Pakietu 

w wersji drukowanej zawierające podstawowe informacje, takie jak nazwa 

firmy, która wykupiła Pakiet, data ważności Pakietu, a także oświadczenie 

LEXNONSTOP o zapewnieniu wspomnianej wyżej firmie kompleksowej obsługi 

prawnej, naklejka LEXNONSTOP drukowana i wysyłana do Użytkownika po 

uzgodnieniu adresu doręczenia przesyłki z Dedykowanym Opiekunem 

(przykładowe wykorzystanie: witryna sklepu, drzwi biura, firmowe auto). 

Graficzny znak ochrony prawnej ma jednakowy projekt niezależnie od rodzaju 

wykupionego Pakietu. Licencja na użytkowanie wyżej wymienionych 

materiałów, tj. certyfikatu i naklejki wygasa wraz z datą ważności pakietu.  

http://www.lexnonstop.com/


- Możliwość zamówienia specjalnej eskorty prawnika w cenie 1000 zł netto + 

max. 300 zł netto koszt dojazdu. Z usługi można skorzystać po konsultacji z 

Dedykowanym Opiekunem, podając termin kontroli, godzinę, miejscowość. W 

odpowiedzi na zgłoszenie Opiekun sprawdzi dostępność wybranego 

pełnomocnika i dopiero po jej potwierdzeniu, realizacja usługi może być 

zagwarantowana.   

 

3. Płatność za usługi 

 

3.1. Płatność za Pakiety jest dokonywana przez Klienta za pośrednictwem 

systemu płatności tPay należącego do spółki Krajowy Integrator 

Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808, ul. Św. Marcina 73/6, NIP: 

7773061579. Opłata uznawana jest przez S7LEX Sp. z o.o. za 

zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie tPay.  

3.2. Klient dokonując zakupu jednego z Pakietów może również wnieść 

płatność w systemie ratalnym w terminie i wysokości poszczególnych 

rat ustalonych na stronie sprzedażowej LEXNONSTOP 

(https://lexnonstop.com/wsparcie-prawne-covid-19), przy czym 

maksymalny podział płatności obejmuje 12 rat płatnych co miesiąc. 

Ustaloną wysokość raty, Klient płaci z góry w dniu, w którym kończy się 

poprzedni opłacony okres ważności Pakietu. Strony ustalają, że 

płatność należności podzielonej na raty nastąpi w sposób: 

- pierwsza rata płatna wraz z zaakceptowaniem regulaminu i aktywacją 

pakietu, 

- kolejne płatne co miesiąc. 

Z chwilą stwierdzenia, że wpłata za wybrany Pakiet Klienta nie 

wpłynęła w wymaganym terminie, Administrator może tymczasowo 

unieważnić Pakiet. Reaktywacja Pakietu nastąpi po uregulowaniu 

zaległości opłat za wybrany Pakiet. Okres, w którym Pakiet z uwagi na 

brak terminowej płatności, pozostawał nieważny, nie przedłuża 

umownego okresu obowiązywania Pakietu. W przypadku opóźnienia w 

płatności którejkolwiek z rat powyżej 10 dni, Administrator ma prawo 

podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania płatności. W 

przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat przekraczającego 

90 dni, Administrator może wypowiedzieć umowę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonane w tym trybie pociąga 

za sobą̨ natychmiastowa ̨ wymagalność́ pełnej opłaty rocznej pozostałej 

do uiszczenia w dniu wypowiedzenia. 

 

 

 

 

4. Postanowienia końcowe  

 

4.1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w 

całości. Korzystanie ze strony internetowej 



https://lexnonstop.com/wsparcie-prawne-covid-19 jest możliwe tylko 

w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu. 

4.2. Użytkownik ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z 

ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, 

które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Administratora.  

4.3. Administrator jest uprawniony do dokonywania: 

a) zmian danych zawartych w ramach serwisu, 

b) zmian parametrów technicznych serwisu, 

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego 

wycofania serwisu o czym powinien poinformować Użytkownika poprzez 

zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu. 

 

4.4. Regulamin oferty Specjalnych Pakietów Wsparcia Covid-19, dla 

klientów biznesowych:  Pakiet SAFE, Pakiet SAFE PLUS jest częścią 

głównego regulaminu platformy LEXNONSTOP  

https://lexnonstop.com/regulamin i przed zakupem Pakietu Klient 

zobowiązuje się z nim zapoznać i go zaakceptować. 

4.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie 

zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

https://lexnonstop.com/regulamin

