REGULAMIN SERWISU GARAGESTORE.PL
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Terminy użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
1.1. Serwis
–
oznacza
platformę
internetową
handlowo-społecznościową
o
funkcjonalnościach opisanych w Regulaminie, prowadzoną przez Usługodawcę, w
domenie garagestore.pl;
1.2. Usługodawcaoznacza spółkę prawa handlowego działającą pod firmą
Propellerhead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim (05-850), przy ulicy Małej 2H, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000557992, NIP: 118 210 88 72, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.800,00
PLN;
1.3. Użytkownik – oznacza korzystającego z Serwisu na warunkach opisanych w
Regulaminie bez Rejestracji oraz Usługobiorcę;
1.4. Usługobiorca – oznacza Użytkownika, który dokonał Rejestracji lub uzupełnił dane, o
których mowa w §2 ust. 10 Regulaminu, jak również przedsiębiorcę dla którego
prowadzone jest Konto firmowe;
1.5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia przez
Usługodawcę usługi dostępu do Serwisu, stanowiący również regulamin świadczenia
usługi drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm);
1.6. Rejestracja – oznacza procedurę założenia Konta opisaną w Regulaminie;
1.7. Konto – oznacza indywidualnie dostępną dla Usługobiorcy, z wykorzystaniem loginu i
hasła, świadczoną w ramach Serwisu część zasobów umożliwiającą między innymi
dodawanie w Serwisie Treści cyfrowych, dokonywanie zakupów Towarów, zamieszczanie
Ogłoszeń, zamieszczanie Ofert;
1.8. Sprzedawca - oznacza Usługobiorcę prezentującego za pośrednictwem Serwisu Ofertę i
dokonującego za pośrednictwem Serwisu czynności zmierzających do sprzedaży
Towarów;
1.9. Kupujący – oznacza Usługobiorcę, który za pośrednictwem Serwisu dokonuje czynności
zmierzające do zakupu Towarów;
1.10. Konsument – oznacza Użytkownika lub Usługobiorcę w rozumieniu artykułu 221 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. z 2017r. Dz.U. poz. 459);
1.11. Towar
- oznacza przedmiot materialny lub usługę z branży motoryzacyjnej, w
szczególności części zamienne(nowe lub używane), akcesoria, oraz kompletne pojazdy;
1.12. Oferta – oznacza prezentowaną w Ogłoszeniu propozycję zawarcia umowy sprzedaży
Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu funkcjonalności
Serwisu; W Ofercie prezentowana jest aktywna opcja wyboru „kup teraz”;
1.13. Ogłoszenie – oznacza zamieszczone przez Usługobiorcę w Serwisie na warunkach
opisanych w Regulaminie, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w szczególności
Tagów, ogłoszenie sprzedaży, zamiany, lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot
Towar;
1.14. Komunikator – oznacza funkcjonalność Serwisu umożliwiającą wymianę informacji
pomiędzy dwoma lub większą ilością Usługobiorców, których treść jest widoczna w
Serwisie;
1.15. Motopedia – oznacza część Serwisu zawierającą treści o charakterze
encyklopedycznym;
1.16. Forum – oznacza część Serwisu w ramach której mogą być tworzone grupy na których
możliwe jest wymienianie się wiedzą, doświadczeniami, informacjami.
1.17. Tagi – oznaczają słowa klucze dotyczące Towaru z wykorzystaniem których Usługobiorca

może stworzyć Ogłoszenie.
1.18. Treści cyfrowe - oznaczają treści wprowadzane przez Usługobiorcę do Serwisu, w tym
materiały graficzne, Tagi, korespondencję prowadzoną przez Usługobiorców z
wykorzystaniem Komunikatora, treści dodawane do Motopedii.
1.19. Pakiet abonamentowy – oznacza płatny lub bezpłatny pakiet usług dostępnych w
ramach Serwisu, rodzaje pakietów określa cennik stanowiący Załącznik 1 do Regulaminu.
Usługodawca oferuje zarówno Pakiety abonamentowe dedykowane dla Usługobiorców
konsumentów jak również dedykowane dla firm (przedsiębiorców), których zakup wymaga
aktywacji dodatkowego Konta firmowego.
2. Regulamin wraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej
określa całość zasad świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców
usług opisanych w Regulaminie.
3. Zasady dotyczące zbierania i postępowania z danymi dotyczącymi Użytkowników lub
Usługobiorców, w tym danymi osobowymi określa dokument Polityki Prywatności.
4. Kontakt
z
Usługodawcą
możliwy
jest
pod
adresem
poczty
elektronicznej:
pomoc@garagestore.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta
dzwoniący.
5. Usługobiorca może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto darmowe.
6. Niedozwolone jest używanie w procedurze Rejestracji tymczasowych adresów e-mail, w
szczególności adresów poczty elektronicznej tworzonych w oparciu o generatory adresów
e-mail.
7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych z
prawem.
8. Usługodawca dokonuje moderacji Treści cyfrowych umieszczanych w Serwisie przez
Usługobiorców. W razie stwierdzenia treści niezgodnych lub mogących w cenie Usługodawcy
naruszać przepisy prawa lub Regulamin, prawa osób trzecich, prawa innych Użytkowników lub
Usługobiorców, dobre obyczaje, Usługodawca dokona usunięcia Treści cyfrowych w całości lub
części lub wezwie Usługobiorcę do modyfikacji lub usunięcia dodanych przez niego Treści
cyfrowych.
9. Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych.
10. Usługodawca będzie wyświetlał Użytkownikom oraz Usługobiorcom Serwisu treści reklamowe,
promocyjne, informacyjne pochodzące od Usługodawcy oraz od partnerów Usługodawcy.
Usługodawca może wyświetlać treści o których mowa w zdaniu poprzednim dopasowane do
zainteresowań Usługobiorcy, do Treści cyfrowych zamieszczanych przez Usługobiorcę w
Serwisie.
11. Usługodawca może za pośrednictwem Serwisu dostarczać dodatkowe usługi świadczone
przez osoby trzecie (np. serwisy społecznościowe) jak również inne usługi korzystanie z
których wymagać będzie od Usługobiorcy akceptacji dodatkowego regulaminu ewentualnie
spełnienia dodatkowych warunków.

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
[Rejestracja, Opis usług, Odstąpienie, Pakiety abonamentowe]
1.

2.

Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania urządzenia z oprogramowaniem
komputerowym umożliwiającym przeglądanie sieci Internet, dostępu do sieci Internet,
posiadanie aktywnej usługi poczty elektronicznej.
Serwis dla poprawnego przeglądania jego treści wymaga: a) oprogramowania przeglądarki:
Edge wersja 14 lub nowsza, Chrome wersja 56 lub nowsza, Safari wersja 10 lub nowsza,
Firefox wersja 52 lub nowsza, Internet Explorer wersja 11 lub nowsza.

3.

Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga przeprowadzenia przez Użytkownika procesu
Rejestracji czy założenia Konta.
4. Przeprowadzenie Rejestracji umożliwia uzyskanie dostępu do funkcjonalności Serwisu
opisanych w §2 ust. 9 Regulaminu. Dostęp do funkcjonalności opisanych w §2 ust. 10 wymaga
podania przez Usługobiorcę dodatkowych danych.
5. W procedurze Rejestracji Użytkownik wybiera/podaje: nazwę Konta, adres poczty e-mail, który
służyć będzie jako login do Konta, oraz hasło do Konta, a następnie akceptuje Regulamin.
Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, oraz rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem
terminu na odstąpienie od umowy. Następnie na wskazany przez Użytkownika adres poczty
elektronicznej Usługodawca wysyła wiadomość aktywacyjną wraz z Regulaminem w formacie
pdf. Poprzez wybór aktywnego linku w wiadomości od Usługodawcy, Użytkownik kończy
proces zakładania Konta i jest przenoszony na stronę główną Serwisu celem zalogowania przy
użyciu danych zdefiniowanych w procedurze Rejestracji. Usługodawca umożliwia
Usługobiorcy, który dokonał aktywacji Konta, założenie dodatkowego Konta firmowego.
Usługobiorca zakładając dodatkowe Konto firmowe oświadcza, iż jest należycie umocowany
do reprezentowania przedsiębiorcy dla którego będzie prowadzone Konto firmowe. Założenie
dodatkowego Konta firmowego wymaga podania danych przedsiębiorcy w postaci nazwy,
siedziby oraz pełnego adresu, numer NIP, numery KRS/CEIDG, numeru telefonu, stanowiska
osoby reprezentującej. Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy przedstawienia
dokumentów potwierdzający umocowanie jak również dokumentów rejestrowych firmy przed
aktywacją Konta firmowego. W każdym czasie Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy
przedstawienia aktualnych dokumentów rejestrowych. Usługodawca udostępnia również
możliwość przeprowadzenia Rejestracji (wymaga uzupełnienia danych) lub logowania do
Konta z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich (np. Facebook Connect oraz Google+),
przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż taki sposób dostępu do Konta podlega
warunkom usługi podmiotów trzecich, a w tym zakresie Usługodawca nie może zapewnić
analogicznego poziomu zabezpieczeń jak przy pełnej Rejestracji z wykorzystaniem narzędzi
Usługodawcy.
6. Z poziomu Konta Usługobiorca dokonuje wyboru Pakietu abonamentowego dedykowanego
dla Konsumentów (nieodpłatny lub odpłatny) lub przedsiębiorców (odpłatny) i dostosowanego
do jego potrzeb w zakresie korzystania z Serwisu.
7. W ramach utworzonego Konta, Usługobiorca ma możliwość dodania avatara, który będzie
wyświetlany w Serwisie, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne.
8. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu do danego Konta stworzonego przez
Usługobiorcę loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed
niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po przeprowadzeniu Rejestracji Usługobiorca może korzystać z funkcjonalności Konta, na
które składają się m.in.:
i)
przeglądanie aktualnych i nieaktualnych Ogłoszeń w Serwisie;
ii)
przeglądanie Motopedii;
iii)
przeglądanie Ofert zamieszczonych przez Sprzedawców;
iv)
dostęp do Regulaminu i Polityki Prywatności;
v)
edytowanie i modyfikowanie adresu e-mail oraz hasła do Konta;
vi)
możliwość założenia powiadomienia (subskrypcji) o zamieszczeniu Ogłoszeń
opisanych wybranymi Tagami.
10. Po uzupełnieniu przez Usługobiorcę swoich danych na Koncie o swoje imię i nazwisko, datę
urodzenia, płeć, kod pocztowy, miasto, płeć oraz kategoria prawa jazdy Usługobiorca uzyskuje
oprócz funkcjonalności Konta, na które składają się funkcjonalności opisane w §2 ustęp 9
Regulaminu, dodatkowo:
i.
tworzenie, modyfikowanie i zamykanie Ogłoszeń własnych w Serwisie w ilości
wynikającej z wybranego Pakietu abonamentowego;
ii.
przeglądanie archiwum Ogłoszeń;

iii.
iv.
v.
vi.

11.

12.

13.

14.

15.

zakup za pośrednictwem Serwisu Towarów od Sprzedawców;
edytowanie i modyfikowanie wszystkich danych Usługobiorcy;
dodawanie Treści cyfrowych do Motopedii;
przeglądanie Forum, w tym możliwość zakładania grup, dodawania Treści cyfrowych
do Forum;
vii.
dostęp do Komunikatora, w tym umieszczanie Treści cyfrowych;
viii.
w zależności od wybranego Pakietu abonamentowego dostęp do usługi Płatności
opisanej w Załączniku 3 do Regulaminu, statystyk wyszukiwań oraz słów kluczowych,
dostępy dla dodatkowych użytkowników Konta.
Umowa o świadczenie usługi Konta będąca usługą świadczoną drogą elektroniczna
świadczoną na warunkach przewidzianych w Regulaminie zostaje zawarta z chwilą podania
danych i ich zatwierdzenia w drugim etapie Rejestracji. W przypadku aktywacji dodatkowego
Konta firmowego dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
pomiędzy Usługodawcą a przedsiębiorcą reprezentowanym przez Usługobiorcę dokonującego
aktywacji. W takim przypadku Usługobiorca działa w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy którego
przy tej czynności reprezentuje.
Umowa o świadczenie usługi Konta (w tym Konta firmowego) zawarta jest na czas
nieoznaczony. Usługobiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym
rozwiązać umowę z Usługodawcą poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
za pomocą poczty elektronicznej na adres: niedalemrady@garagestore.pl. Rezygnacja z
Konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień u Sprzedawców (doszło do zawarcia
umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach
opisanych w Regulaminie).
Usługobiorca może wykupić jeden z Pakietów abonamentowych w celu korzystania z płatnych
funkcjonalności Serwisu. Wyboru Pakietu abonamentowego Usługobiorca dokonuje z poziomu
Konta lub Konta firmowego, poprzez wybór Pakietu abonamentowego przypisanego do Konta
lub Konta firmowego i zatwierdzenie wyboru poprzez przycisk „zamawiam z obowiązkiem
zapłaty” (w przypadku płatnych) lub „zamawiam” (w przypadku nieodpłatnych) uprzednio
wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od
umowy i obciążenie kosztami w razie odstąpienia za czas korzystania z usługi. Usługodawca
w toku zamawiania Pakietu abonamentowego prezentuje w sposób przejrzysty i zrozumiały
opis wszystkich funkcjonalności dostępnych Pakietów abonamentowych. Po zamówieniu
Pakietu abonamentowego Usługodawca przesyła na adres poczty e-mail przypisany do Konta
potwierdzenie zamówienia zawierające opis przedmiotu zamówienia (w szczególności: dane
Usługodawcy, w tym dane kontaktowe, rodzaj Pakietu abonamentowego i opis, okres
obowiązywania, cenę netto/brutto, zasady rezygnacji i reklamacji), Regulamin, wzór
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Pakiety abonamentowe oferowane są na
czas oznaczony z możliwością automatycznego odnowienia (domyślna akceptacja
odnowienia).
Usługodawca udostępnia w ramach Serwisu możliwość otwartego komunikowania się
pomiędzy Usługobiorcami z wykorzystaniem narzędzia w postaci Komunikatora. Dostęp do
treści umieszczanych w Komunikatorze, w tym danych o Usługobiorcy, jest możliwa po
zalogowaniu się do Konta przez każdego z Usługobiorców. Korzystając z Komunikatora
Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień opisanych w §3 ust. 5 punkty od i)
do iv), oraz vii) Regulaminu, co do treści zamieszczanych w Komunikatorze, pod rygorem
zastosowania przez Usługodawcę postanowień §2 ust. 22 Regulaminu.
Usługodawca udostępnia możliwość zakładania wątków dyskusyjnych w ramach Forum. Wątki
są zakładane, zamykane przez Usługobiorcę który dany wątek założył. Dostęp do treści
umieszczanych w ramach Forum, w tym danych o Usługobiorcy, jest możliwa po zalogowaniu
się do Konta przez każdego z Usługobiorców. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany
jest przestrzegać postanowień opisanych w §3 ust. 5 punkty od i) do iv), oraz vii) Regulaminu,
co do treści zamieszczanych w Komunikatorze, pod rygorem zastosowania przez
Usługodawcę postanowień §2 ust. 22 Regulaminu.

16. Z chwilą zamieszczenia w Serwisie Treści cyfrowej przez Usługobiorcę (np. umieszczenia
Ogłoszenia/Oferty, treści w Motopedii lub na Forum, lub w Komunikatorze), udziela on
Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i ilości
użytkowników/pobrań/wyświetleń, licencji na korzystanie z takiej Treści cyfrowej stanowiącej
utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez jej dalsze, w
tym publiczne rozpowszechnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp o czasie i
miejscu przez siebie wybranym, zwielokrotnianie w pamięci komputera lub innego urządzenia,
pobierania, zapisywania, utrwalania, przesyłania dowolną technologią, z prawem do
opracowywania tych Treści cyfrowych i dalszego rozpowszechniania opracowań. Licencja
obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji. W zakresie, w jakim Treść cyfrowa
utworem nie jest, Usługobiorca przenosi na Usługodawcę prawo do korzystania z tych danych
w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, bez ograniczeń terytorialnych czy
czasowych. W zakresie, w jakim Treść cyfrowa zawiera wizerunek osoby lub osób
Usługobiorca potwierdza, iż dysponuje zgodą/zgodami od tej osoby/osób na wykorzystanie
wizerunku w zakresie niezbędnym dla umieszczenia go w Serwisie.
[Korzystanie z Serwisu]
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, Usługodawca podjął środki
techniczne i organizacyjne, właściwe z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa
związanego ze świadczoną usługą. Usługodawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem
Serwisu Usługobiorca musi liczyć się z następującymi zagrożeniami:
i.
możliwość ingerencji osób trzecich w transmisje danych wymienianych między
Usługobiorcą a Usługodawcą,
ii.
możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware,
robaki internetowe),
iii.
możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu
komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne
analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego krótkotrwałego zawieszenia dostępu
do Serwisu z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia dla integralności systemu,
konserwacji, przeglądu, wprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy. Usługodawca poinformuje
Użytkowników o rozpoczęciu jak i planowanym zakończeniu okresu wprowadzenia zmian,
napraw lub konserwacji. Usługodawca dołoży również wszelkich starań, aby ewentualne
przerwy w dostępie do Serwisu trwały jak najkrócej i były jak najrzadsze.
19. Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.
20. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw
Usługodawcy oraz innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
21. Użytkownik zobowiązany jest, w zakresie korzystania z Serwisu, do powstrzymania się od
dokonywania jakichkolwiek działań bezprawnych, przez które rozumie się:
a. ingerowania w oprogramowanie Serwisu,
b. korzystania z Serwisu za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie
udostępnione przez Usługodawcę, w tym wykorzystywania w Serwisie robotów lub
innego oprogramowania automatycznego,
c. dostarczania do Serwisu danych powodujących np. nieprawidłową pracę Serwisu,
d. kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotnienia, udostępniania i wykorzystywania
Treści cyfrowych nie pochodzących od Użytkownika w celu innym niż korzystanie z
Serwisu, w tym w szczególności poprzez włączanie ich do innych serwisów
internetowych,
e. wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Serwisu Treści cyfrowych w celu innym
niż zwykłe korzystanie z Serwisu.
22. Bez względu na pozostałe postanowienia Regulaminu, Usługobiorcy nie wolno:

i.

korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz udostępniać Konta (danych dostępowych)
osobom trzecim, za wyjątkiem udostępnienia dodatkowego Konta firmowego
(dostępów) w ramach dostarczanych funkcjonalności Serwisu;
ii.
prowadzić w Serwisie działań marketingowych (organizacja konkursów, promocji, itd),
bez uprzedniej zgody Usługodawcy;
iii.
zamieszczać Treści cyfrowych stanowiących reklamę podmiotów konkurencyjnych do
Usługodawcy;
iv.
Szerzenia nienawiści i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz zakazanych
prawem.
v.
Agitacji politycznej.
vi.
Sprzedaży przedmiotów nienależących do osoby sprzedającej lub firmy w której
pracuje i ma zgodę na ich dysponowanie.
23. W przypadku dopuszczenia się przez Usługobiorcę naruszeń, o których mowa w § 2 ust. 17 i
następne Regulaminu, Usługodawca może trwale lub czasowo usunąć Treść cyfrową dodaną
przez Usługobiorcę, lub ograniczyć czasowo dostęp Usługobiorcy do danej funkcjonalności
Serwisu (Komunikator, Forum, Ogłoszenia, Motopedia), lub zawiesić dostęp do Konta dla tego
Usługobiorcy lub, rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
24. W razie stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Serwisu (w szczególności
nieuprawnionego korzystania z Konta), Usługodawca może:
a. zażądać potwierdzenia przez Usługobiorcę tożsamości;
b. czasowo ograniczyć świadczenie poszczególnych usług w Serwisie;
c. zawiesić Konto Usługobiorcy do czasu ustania stanu niebezpieczeństwa.
Po ustaniu zagrożenia bezpieczeństwa, Usługodawca wznowi świadczenie usług.
25. Konto może być za uprzednią zgodą Usługodawcy przeniesione przez Usługobiorcę na inny
podmiot, w tym celu Usługobiorca winien skontaktować się z Usługodawcą celem uzyskania
szczegółowych informacji.
[Odpłatność]
26. Płatności oraz odpłatność za Pakiety abonamentowe będą dostępne od 1 września 2017 roku
i będą opisane w aktualizacji niniejszego Regulaminu i będą jedynie dotyczyły Usługobiorców,
którzy zgodzą się na przejście na Pakiet abonamentowy..
27. Usługodawca nie będzie pobierał żadnych opłat ani wystawiał żadnych dokumentów
sprzedaży bez pisemnej zgody Usługobiorcy.
[Odstąpienie]
28. Usługobiorca będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia z Usługodawcą
umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną wskazaną w §2 ust. 11 oraz §2 ust. 12
Regulaminu odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem
postanowień kolejnych.
29. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
zawartej z Usługodawcą, Usługobiorca składa elektronicznie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia
umowy, poprzez wysłanie na adres poczty e-mail Usługodawcy: niedalemrady@garagestore.pl
i potwierdzeniu chęci odstąpienia od umowy poprzez kliknięcie w link i otrzymanie przez
serwery GarageStore.pl potwierdzenia przyjęcia woli odstąpienia.
30. W przypadku odstąpienia, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną uważana jest za
niezawartą a Konsument otrzyma zwrot uiszczonej kwoty. W przypadku odstąpienia,
Usługodawca dokonuje zwrotu pieniędzy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu. Zwrot uiszczonej przez
Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, albo na rachunek bankowy, z którego
Konsument dokonał zapłaty.
31. Pouczenie o prawie odstąpienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowią
Załącznik 2 do Regulaminu.
32. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z prawa do
odstąpienia od umowy, Usługodawca zanonimizuje dane pozyskane od Usługobiorcy, oraz
usunie wszelkie dane umieszczone na urządzeniu Usługobiorcy.
[Wypowiedzenie]
33. Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczna (usługi Konta w Serwisie poprzez usunięcie Konta w sposób opisany w § 2 ust.
12 Regulaminu.
34. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (usługi Konta w Serwisie)
przez Usługodawcę może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia, z ważnych przyczyn do których należą w szczególności:
i.
wyrejestrowanie z rejestru działalności gospodarczej;
ii.
zaległość w opłatach na rzecz Usługodawcy przekraczająca 90 dni;
iii.
w sytuacji opisanej w §2 ust. 12 Regulaminu;
iv.
naruszenia praw autorskich lub praw do wizerunku, lub innych praw osób trzecich;
v.
wykorzystania Serwisu do dokonania (w tym usiłowania popełnienia) przestępstwa;
vi.
niezaakceptowania przez Konsumenta zmienionego Regulaminu w terminie 60 dni od
powiadomienia o takiej zmianie.
Termin wypowiedzenia biegnie od momentu otrzymania przez Usługobiorcę oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy.
35. W przypadku rozwiązania umowy, Usługodawca zanonimizuje dane pozyskane od
Usługobiorcy, oraz usunie wszelkie dane umieszczone na urządzeniu Usługobiorcy.

§ 3. OGŁOSZENIA
1.
2.

3.

4.
5.

Ogłoszenie może dotyczyć jedynie Towarów. Ogłoszenie niedotyczące Towaru może być
usunięte przez Usługodawcę.
Treść Ogłoszenia, bez wskazania danych osobowych Usługobiorcy, dostępna jest dla
Użytkowników bez konieczności Rejestracji przez okres emisji Ogłoszenia. Po okresie emisji
Ogłoszenia jest ono przenoszone do archiwum Serwisu i pozostaje dostępne wyłącznie dla
Usługobiorców do czasu jego pełnej deaktywacji przez Usługodawcę.
Usługobiorca może w dowolnym czasie w trakcie emisji zakończyć emisję Ogłoszenia.
Ogłoszenie po zakończeniu emisji zostaje przeniesione do archiwum Serwisu gdzie pozostaje
dostępne dla Usługobiorców. Zdanie drugie ust. 2 powyżej stosuje się wprost.
Ogłoszenia w Serwisie są publikowane bezterminowo od chwili ich zamieszczenia w Serwisie
chyba, że Usługobiorca zakończy wcześniej jego emisję w Serwisie.
Niedozwolone jest zamieszczanie w treści Ogłoszenia:
i. danych osobowych Usługobiorcy lub innych osób, w tym adresów e-mail, numerów
telefonów i numerów komunikatorów internetowych lub innych treści umożliwiających
kontakt z Usługobiorcą. Powyższe dane mogą być zamieszczane jedynie we wskazanych
polach w formularzu Ogłoszenia;
ii. wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub
wyznaniowym, obraźliwych, szkalujących, lub innych niestosownych (nieetycznych,
nieobyczajnych) treści;
iii. wizerunków osób trzecich;

iv. Treści cyfrowych o parametrach (format pliku i jego rozmiar) innych niż określone w
Serwisie;
v. Tagów niezwiązanych z przedmiotem Ogłoszenia;
6. Usługobiorca zamieszcza Ogłoszenia w Serwisie poprzez:
i. wypełnienie szablonu dostępnego w Serwisie po wyborze przycisku „+” na głównej stronie
po zalogowaniu do Konta, poprzez wskazanie przedmiotu Ogłoszenia w postaci Towaru i
danych go identyfikujących, w szczególności numeru VIN, marki, modelu, roku produkcji,
określenia czy przedmiot jest nowy czy używany, oraz dobór Tagów opisujących
szczegółowo przedmiot Ogłoszenia, w szczególności wyposażenie, stan, itd., a następnie
ii. zatwierdzenia Ogłoszenia do emisji poprzez potwierdzenie przyciskiem “Dodaj
ogłoszenie”.
7. Usługobiorca w okresie emisji Ogłoszenia ma możliwość przedłużenia emisji lub modyfikacji
treści Ogłoszenia. Po przeniesieniu Ogłoszenia do archiwum nie ma możliwości
modyfikowania jego treści.
8. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się niezwłocznie po zatwierdzeniu Ogłoszenia.
9. Za treść Ogłoszenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca, który dane Ogłoszenie
w Serwisie zamieścił.
10. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień §3 Regulaminu Usługodawca może
trwale lub czasowo usunąć Ogłoszenie, lub zmodyfikować jego treść. Usługodawca może
również trwale lub czasowo zawiesić dostęp Usługobiorcy do Konta lub, rozwiązać umowę
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym także usunąć Treści cyfrowe niezgodne z
postanowieniami Regulaminu zamieszczone przez Usługobiorcę.

§4 OFERTY
[Oferta, Zawarcie umowy]
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Serwis nie udostępnia Usługobiorcom platformy aukcyjnej, a sprzedaż Towaru pomiędzy
Sprzedawcą a Kupującym następuje po z góry określonej cenie wskazanej w Ofercie
Sprzedającego.
Serwis umożliwia Usługobiorcom, którzy dokonali aktywacji odpowiedniego Pakietu
abonamentowego, zamieszczanie w Serwisie Ogłoszeń stanowiących Ofertę. Sprzedawca z
wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie sporządza Ofertę. Oferta określa ogół
warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej
przedmiotu. Usługodawca publikuje w Serwisie Ofertę sporządzoną przez Sprzedawcę
niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest związany Ofertą od
chwili jej publikacji w Serwisie i może być cofnięta lub zmieniona do czasu zawarcia na jej
podstawie umowy sprzedaży z Kupującym, za wyjątkiem zmiany Towaru będącego
przedmiotem Oferty.
Odpowiedzialność za treść zamieszczonej w Serwisie Oferty, jej rzetelność, zgodność z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi
ochrony praw konsumentów, ponosi w całości Sprzedawca. Sprzedawca zamieszczając
Ofertę potwierdza, iż jest właścicielem Towaru, który jest wolny od praw osób trzecich oraz
obciążeń. W każdym czasie Usługodawca może zawiesić prezentację w Serwisie lub usunąć
Ofertę zamieszczoną przez Sprzedawcę, jeżeli uzna, że treść Oferty jest sprzeczna z
Regulaminem lub Sprzedający narusza Regulamin.
Przedmiotem sprzedaży, może być wyłącznie Towar wskazany przez Sprzedawcę w Ofercie.
Oferta może dotyczyć wyłącznie jednej sztuki Towaru.
Ceny Towarów prezentowane w Ofertach są cenami w złotych polskich i zawierają podatek od
towarów i usług. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie
finalizowania sprzedaży przed wyborem opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Niedozwolone jest zamieszczanie w treści Oferty:
i. danych osobowych Sprzedawcy lub innych osób, w tym adresów e-mail, numerów

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

telefonów i numerów komunikatorów internetowych lub innych treści umożliwiających
kontakt ze Sprzedawcą. Powyższe dane mogą być zamieszczane jedynie we wskazanych
polach w formularzu Oferty;
ii. wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub
wyznaniowym, lub innych niestosownych treści;
iii. wizerunków osób trzecich;
iv. Treści cyfrowych o parametrach (format pliku i jego rozmiar) innych niż określone w
Serwisie;
v. Tagów niezwiązanych z przedmiotem Oferty;
Oferta prezentowana jest w Serwisie przez bezterminowo od momentu jej aktywacji w
Serwisie przez Sprzedawcę chyba, że Sprzedawca określi termin jej obowiązywania na
krótszy, w każdym jednak razie nie dłużej niż do chwili sprzedaży Towaru będącego
przedmiotem Oferty w sposób opisany w Regulaminie. Po okresie emisji Oferty jest ona
przenoszona do archiwum Serwisu i pozostaje dostępna wyłącznie dla Usługobiorców jednak
bez możliwości przyjęcia Oferty, do czasu jego pełnej deaktywacji przez Usługodawcę.
Obsługa płatności dokonywanej przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w związku z
zakupem Towaru zamieszczonego w Ofercie może być dokonana za pośrednictwem
Usługodawcy albo serwisu Przelewy24. Postanowienia §2 ust. 27 -28 stosuje się odpowiednio
do zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
Korzystanie przez Sprzedawcę z serwisu Przelewy24 wymaga zawarcia przez Sprzedawcę z
dostawcą serwisu Przelewy24 stosownej umowy na obsługę płatności.
Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi poprzez
wybór w Ofercie opcji oznaczonej jako „kup teraz” przez Kupującego, następnie wskazanie
danych niezbędnych do realizacji umowy oraz sfinalizowanie zakupu poprzez wybór opcji
„zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci
Internet umowy sprzedaży z Kupującym. Usługodawca nie jest stroną zawieranej w sposób
określony w zdaniu poprzednim umowy.
Oświadczenie woli Kupującego o którym mowa w §4 ust. 11 Regulaminu może zostać złożone
w każdym czasie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa (np. dot. zakazu handlu w określone dni tygodnia).
Do momentu wyboru opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość
rezygnacji z zakupu.
Sprzedawca może w Ofercie umożliwić zaproponowanie przez Kupującego ceny po której jest
on skłonny zakupić Towar. W takiej sytuacji Sprzedawca po otrzymaniu propozycji ceny od
Kupującego przyjmuje ofertę Kupującego nabycia Towaru opisanego w Ofercie za cenę
zaproponowaną przez Kupującego.
Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą zawierające zawarte w
Serwisie dane stron w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu i
adresu e-mail wysyłane jest przez Usługodawcę automatycznie poprzez wiadomość e-mail.
Kupujący i Sprzedawca powinni wykonać zawartą umowę w terminie 7 dni od chwili jej
zawarcia, przez co rozumie się obowiązek Kupującego zapłaty za Towar i obowiązek
Sprzedającego dostawy Towaru, chyba że Oferta lub strony umowy postanowiły inaczej.
Usługodawca, w granicach najszerzej dopuszczanych przez bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa, nie ponosi odpowiedzialności za:
i)
niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń przez którąkolwiek ze stron
umowy zawartej w sposób opisany w §4 Regulaminu;
ii)
jakość, legalność, właściwości Towarów oferowanych przez Sprzedawcach lub
Usługobiorców;
iii)
prawdziwość oraz rzetelność Treści cyfrowych zamieszczanych w Serwisie (dotyczy to
w szczególności opisów).

§ 5.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

REKLAMACJE

Usługodawca odpowiada wobec Usługobiorcy za wadliwe działanie Serwisu (w tym wadliwe
prezentowanie Ogłoszeń/Ofert) w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r.
poz. 121 z późn. zm.).
Wszelkie usterki, rozumiane przede wszystkim jako wadliwe działanie co najmniej jednej
funkcjonalności Serwisu, brak dostępności Serwisu w całości lub części, nieprawidłowe
prezentowanie Serwisu, oraz pytania Usługobiorca winien zgłaszać za pośrednictwem poczty
e-mail na adres wtf@garagestore.pl
.
Reklamacja winna zawierać nazwę Konta, dane osobowe Usługobiorcy, opis usterki Serwisu,
dane kontaktowe oraz może zawierać treść żądania.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji informując
Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres
wskazany w Koncie o uznaniu albo odmowie uznania reklamacji Usługobiorcy.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących
zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o
świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii oraz
przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii takimi jak Usługodawca. Chcąc skorzystać z takiej
możliwości konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail:
serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę
Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz
nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności
kartą płatniczą - nazwa karty).

§ 6. DANE OSOBOWE
1.

2.

3.

4.

5.

Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm) jako administrator danych jest
uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu korzystania przez nich
z usługi i zawarcia umowy (złożenia Konta, aktywacji Pakietu abonamentowego), rozliczenia
umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Usługobiorcy,
wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach
archiwizacyjnych.
Dane osobowe są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług Usługodawcy. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego
partnerów, jak również wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego urządzeń końcowych dla
celów marketingowych.
Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych
zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w
przepisach o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług drogą
elektroniczną oraz wykonania umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, czy rozpatrzenia
reklamacji.
Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz innymi danymi zbieranymi przez Serwis
określa Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik 2 do Regulaminu.

§ 7. ZMIANA REGULAMINU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Usługodawca może dokonać zmiany treści Regulaminu, z powodu zmiany przepisów prawa,
wprowadzenia dodatkowych usług, zakończenia świadczenia usług, zmiany specyfikacji
usługi, zmiany cennika, zmiany danych Usługodawcy, zmiany dostawców usług Serwisu,
zmian technicznych, wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, oraz z innych ważnych
przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednak nie
krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, i nie
wcześniej niż z chwilą akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta.
Udostępnienie zmienionego Regulaminu Usługobiorcy nastąpi przy pierwszym logowaniu do
Konta, podczas którego Usługobiorca będzie miał możliwość zapoznania się ze zmianami
Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Usługodawca niezwłocznie po dokonanej przez
Usługobiorcę akceptacji wyśle na adres poczty e-mail Usługobiorcy treść zaakceptowanego
przez niego zmienionego Regulaminu.
Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem nie akceptuje zmian Regulaminu przy pierwszym
logowaniu do Konta, powinien on wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w zakresie Konta oraz Pakietu abonamentowego w terminie 14 dni od dnia
udostępnienia mu zmienionego Regulaminu.
Usługodawca o zmianie Regulaminu powiadomi Usługobiorców za pośrednictwem
wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Koncie. Zmiana Regulaminu nie dotyczy
umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą przed wejściem w życie zmienionego
Regulaminu.
W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami zmieniony Regulamin wiąże ich od
chwili udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w sposób opisany w §7 ust. 3.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

2.
3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące w urządzeniu, strukturze informatycznej ani systemie
teleinformatycznym, z których korzysta Użytkownik.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu w całości lub w części
spowodowaną siłą wyższą.
Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy niebędącego Konsumentem za
ewentualne szkody związane z korzystaniem z Serwisu i wszelkich jego funkcjonalności, jak i
z tytułu ewentualnego braku funkcjonowania jak i niewłaściwego funkcjonowania Serwisu jest
ograniczona do wysokości rzeczywistej szkody i kwoty jednorazowej (za jeden miesiąc) opłaty
za Pakiet abonamentowy z którego korzysta Usługobiorca zgłaszający roszczenie w chwili
wystąpienia zdarzenia z którego wyniknęła szkoda.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.
827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn.
zm.).

2.
3.

4.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługobiorcą niebędącym Konsumentem a
Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Wszystkie nazwy handlowe, szablony używane w Serwisie przez Usługodawcę mogą być
chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej,
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia
pozostają w mocy.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 23.06.2017

