Regulamin korzystania z Serwisu
Wolneauto.pl
Wstęp
Witamy w serwisie Wolneauto.pl, pierwszej polskiej platformie umożliwiającej wynajem
aut prywatnych użytkowników. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Wolneauto.pl
(zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z funkcjonalności serwisu. Jego
akceptacja oznacza zawarcie umowy w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
Prosimy o dokładną lekturę niniejszego Regulaminu w całości. Korzystanie z dalszej
części Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż Administrator usługi, M&S Street
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nie ponosi
odpowiedzialności za działalność Użytkowników Serwisu oraz nie jest stroną umów
cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Użytkownikami i
Ubezpieczycielem, w szczególności nie funkcjonuje w charakterze wynajmującego,
najemcy, przewoźnika, komisanta, komitenta, agenta ubezpieczeniowego ani
ubezpieczyciela.
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1. Definicje
Administrator
M&S Street Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Przanowskiego 83D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Warszawa - Śródmieście w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520872, NIP 5272718607, REGON
147374548, kapitał zakładowy 100.000 PLN wpłacony w całości. Administrator wykonuje
usługę udostępnienia Serwisu dla Użytkowników.
Konto Użytkownika
dostępne poprzez login konto, za pośrednictwem którego Użytkownik może umieszczać
informacje dotyczące oferty oraz korzystać z innych funkcjonalności Serwisu za zgodą
Administratora.
Najemca
zaakceptowany przez Administratora Użytkownik ubiegający się o prawo do korzystania z
pojazdu Wynajmującego na warunkach przedstawionych w ofercie najmu na podstawie
umów cywilnoprawnych zawieranych na wyłączną odpowiedzialność Wynajmującego i
Najemcy oraz tylko i wyłącznie pomiędzy tymi podmiotami.
Oferta Najmu
opis warunków określających prawo do użytkowania pojazdu osobowego Wynajmującego
będące przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie może
być najem pojazdu osobowego spełniającego określone warunki rejestracji.
Osoba
osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
Pakiet Assistance
Nieprzymusowe ubezpieczenie oferowane użytkownikom
zapewniające dodatkową ochronę obydwu stron.

przez

firmę

InterRisk,

Profil Użytkownika
strona Użytkownika, na której publikowane są dobrowolnie udostępnione przez niego
dane, w tym obraz graficzny przedstawiający wizerunek Użytkownika, przebieg
dokonanych interakcji z innymi użytkownikami Serwisu oraz opis oferty wprowadzony
przez Użytkownika w charakterze Wynajmującego do Serwisu.
Serwis
portal internetowy umożliwiający udostępnienie oferty najmu samochodów osobowych
prywatnych Użytkowników funkcjonujący pod adresem Wolneauto.pl prowadzony przez
Administratora.
Użytkownik
osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy
prawa przyznają zdolność prawną, a która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada
dostęp Serwisu za zgodą Administratora, w szczególności może korzystać z Serwisu
zarówno jako Wynajmujący i/lub Najemca.
Wynajmujący

zaakceptowany przez Administratora Użytkownik udostępniający za pośrednictwem
Serwisu ofertę najmu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie
opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na ofertę najmu pojazdu.

2. Zagadnienia ogólne
1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z Serwisu, stanowiąc
jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204).
2. Operatorem usługi jest M&S Street Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Przanowskiego 83D
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Warszawa - Śródmieście w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520872, NIP
5272718607, Regon, 147374548 kapitał zakładowy 100.000 PLN wpłacony
w całości.
3. Z Serwisu korzystać mogą osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak i
nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawodowej w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447 j.t., z późn. zm.), osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z
uwzględnieniem ust. 4 poniżej. Osoby fizyczne mogą korzystać z Serwisu,
jeśli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie).
4. Zawieranie umów najmu jest możliwe wyłącznie w celu niezwiązanym z
prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub zawodową przez
Najemcę.
5. Korzystanie z Serwisu wymaga zawarcia umowy z Administratorem
poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu. Użytkownik może
korzystać z ograniczonych funkcjonalności Serwisu dostępnych dla osób
niezarejestrowanych, przestrzegając niniejszych zasad.
6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Warunki techniczne i czynności niedozwolone
1. Korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga umożliwienia
obsługi JavaScript.
2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji o
Użytkownikach. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików
cookies na jego urządzeniu końcowym.
3. Korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga używania
przeglądarek internetowych Chrome i Firefox. Korzystanie z Serwisu jest
dostępne w przypadku innych przeglądarek, ale możliwe jest ograniczenie
niektórych funkcjonalności.
4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie dokonywać pośrednio lub
bezpośrednio takich czynności jak:

a. kopiowanie, dystrybuowanie i umieszczanie jakiejkolwiek części
Serwisu w jakimkolwiek medium bez pisemnej zgody
Administratora,
b. używanie automatycznego systemu, włączając w to „roboty”,
„pająki”, „wyszukiwarki offline”, do uzyskania dostępu do Serwisu,
c. publikowanie spamu, „łańcuszków” lub innych niechcianych przez
Użytkowników lub Administratora wiadomości,
d. podejmowanie działań mających na celu naruszenie integralności
systemu lub odszyfrowanie komunikatów zastrzeżonych do obiegu
prywatnego,
e. podejmowanie działań, które skutkowałyby
obciążeniem infrastruktury Serwisu,
f.

nadmiernym

zamieszczanie nieprawdziwych danych, wirusów, robaków lub
innego oprogramowania poprzez Serwis,

g. gromadzenie i przetwarzanie danych personalnych użytkowników
Serwisu,
h. wykorzystywanie Serwisu do celów reklamowych bez pisemnej
zgody Administratora,
i.

występowanie w imieniu innej osoby bez posiadania stosownego
pełnomocnictwa w formie pisemnej, podawanie się za inną osobę
lub jakiekolwiek inne próby ukrycia własnej tożsamości,

j.

utrudnianie właściwego działania Serwisu,

k. czynności sprzeczne z prawem.
Dokonanie takiej czynności przez Użytkownika może skutkować
ograniczeniem dostępu do Serwisu lub bezterminowym usunięciem Konta
Użytkownika, a także skutkami prawnymi przewidzianymi w
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie
cywilnym, Kodeksie karnym i Ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z
zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wymienione w ust. 3 pkt 4 lit. a) k), wynikającymi z bezprawnego zachowania Użytkowników lub osób
trzecich oraz z próbami uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez
osoby nieuprawnione.

4. Rejestracja Użytkownika
1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego. Z chwilą rejestracji następuje zawarcie umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 nr 144
poz. 1204).
2. Wymagane do rejestracji dane dostępu do Konta dotyczą:
a. imienia i nazwiska Użytkownika,

b. aktualnego adresu email (loginu),
c. hasła do Konta,
d. numeru telefonu,
e. numeru dowodu osobistego lub paszportu,
f.

numeru prawa jazdy,

g. daty urodzenia,
h. pliku przedstawiającego wizerunek Użytkownika
i.

oraz opcjonalnego wypełnienia innych pól zawartych w formularzu
rejestracyjnym.

3. Administrator ma prawo zwrócić się do Użytkownika o dobrowolne
potwierdzenie danych osobowych Użytkownika poprzez weryfikację
numeru telefonu, adresu lub przedstawienie skanu wymaganego
dokumentu tożsamości. Nieudzielenie powyższych informacji może
skutkować odmową dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu.
4. W chwili rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane
niezwłocznie po ich zmianie.
5. Korzystanie z Konta pod pseudonimem lub utrzymywanie wielu Kont dla
tego samego Użytkownika jest zabronione.

5. Rejestracja Pojazdu
1. Rejestracja pojazdu w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego pojazdu.
2. Pojazdy uprawnione do rejestracji w Serwisie w momencie rejestracji
muszą spełniać wszystkie z następujących kryteriów:
a. w momencie rejestracji od roku produkcji pojazdu nie upłynęło
więcej niż 10 lat,
b. pojazd jest zarejestrowany do użytkowania przez 5 pasażerów
łącznie z kierowcą,
c. pojazd posiada ważne badanie techniczne,
d. pojazd jest objęty ważną i skuteczną polisą OC.
3. Wymagane do rejestracji pojazdu dane dotyczą:
a. roku produkcji pojazdu,
b. marki i modelu pojazdu,
c. numeru tablicy rejestracyjnej,
d. numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN),
e. numeru aktualnie obowiązującej polisy OC,
f.

pliku przedstawiającego aktualny obraz pojazdu.

4. Użytkownik pragnący zarejestrować pojazd ma obowiązek zamieścić
aktualny obraz pojazdu ze wszystkich czterech stron (przód, tył, bok lewy,

bok prawy), wnętrza pojazdu oraz wszystkich miejsc na powierzchni
karoserii oraz wewnątrz pojazdu wskazujących na zużycie lub
wcześniejsze uszkodzenia.
5. Odpowiedzialność za kompletność, prawidłowość i prawdziwość
powyższych danych, w tym szczególnie informowanie o zakresie
ubezpieczenia polis, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku rejestrującym
dany pojazd. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, nie weryfikuje, a
w szczególności w jakikolwiek sposób nie gwarantuje prawdziwości
informacji podawanych przez Użytkowników w zakresie i zgodnie z treścią
zdania poprzedniego.
6. W Serwisie obowiązuje zakaz wymiany usług lub towarów o nielegalnym
charakterze lub pochodzących z nielegalnego źródła, w szczególności
będących przedmiotem przestępstwa. W każdym przypadku podejrzenia
naruszenia powyższego zakazu przez Użytkownika, Administrator może
poinformować o tym fakcie właściwe organy wymiaru sprawiedliwości i
usunąć Konto Użytkownika.

6. Korzystanie z Serwisu
1. Dostęp Użytkownika do Konta następuje na podstawie loginu w postaci
adresu e-mail i hasła lub za pośrednictwem mechanizmu autoryzacji
poprzez serwis www.facebook.com.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła. W
razie przypuszczenia uzyskania dostępu do Konta przez osobę
nieuprawnioną, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt
na adres e-mail: info@wolneauto.pl
3. Serwis umożliwia wyrażenie przez zarejestrowanych Użytkowników
intencji, co do zawarcia w określonym terminie umowy najmu, dotyczącej
określonego przez strony pojazdu oraz po uzgodnionej przez strony cenie.
4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy dokonują uprzednich uzgodnień, co do
okresu najmu, warunków, na jakich odbywa się najem oraz kwoty
wynagrodzenia należnego Wynajmującemu.
5. Za pośrednictwem Serwisu Najemca posiada możliwość przeglądania ofert
oraz wysyłania zapytań do Wynajmujących na wybrany okres.
Odpowiednie możliwości w zakresie zamieszczania ofert oraz wysyłania
zapytań przysługują Wynajmującemu.
6. Po akceptacji zgłoszenia przez Wynajmującego i przyjęciu przez
Administratora płatności Najemcy, Serwis umożliwia wygenerowanie wzoru
umowy najmu dotyczącej uzgodnionego pojazdu, okresu najmu oraz
wynagrodzenia przysługującego Wynajmującemu.

7. Opłaty za korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu jest odpłatne. Rodzaj
opłat i prowizji Serwisu Wolneauto.pl opisuje Załącznik do niniejszego
Regulaminu nr 1.

8. Umowy najmu
1. Użytkownik zamierzający zawrzeć umowę najmu z wykorzystaniem
Serwisu składa oświadczenie woli oraz wyraża zgodę na złożenie mu
przez innego Użytkownika oświadczenia woli w postaci elektronicznej z
wykorzystaniem narzędzi komunikacji Serwisu. Przedmiotem oświadczenia
woli jest oferta zawarcia umowy najmu konkretnego pojazdu
zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.
2. Określenie ceny najmu dostępnych pojazdów, a także okresu najmu należy
do uprawnień Wynajmującego i podlega akceptacji przez Najemcę.
Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim udostępniane są
Najemcy w treści oferty najmu określonego pojazdu Wynajmującego.
3. Najemca na zasadach określonych w przepisach prawa polskiego ponosi
pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu w
trakcie okresu najmu, jeżeli nie wykupi ubezpieczenia Assistance. Najemca
zgodnie z przepisami prawa polskiego może zostać obciążony całkowitymi
kosztami naprawy lub utylizacji przedmiotu najmu do wysokości strat
poniesionych przez Wynajmującego.
4. Najemca przystępując do zawarcia umowy wyraża
zaproponowane przez Wynajmującego warunki najmu.

zgodę

na

5. Wynajmujący może odmówić zawarcia umowy najmu i przeprowadzenia
dalszej procedury z tym związanej bez podania przyczyn. Najemcy
przysługuje możliwość skorzystania z procedury reklamacji określonej w
ust. 10 niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik jest uprawniony do zapoznania się z treścią wzoru umowy
najmu. Przed złożeniem, jak również przed akceptacją oferty najmu,
Użytkownik potwierdza, iż treść umowy najmu jest mu znana oraz wyraża
na nią zgodę. Umowa najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą
zawierana jest według wzoru udostępnionego w Serwisie lub o treści
uzgodnionej dobrowolnie przez Wynajmującego i Najemcę.
7. Najemca przystępując do zawarcia umowy najmu, wyraża zgodę na
wynagrodzenie zaproponowane przez Wynajmującego.
8. Skutki błędów w treści ogłoszenia ponosi Wynajmujący publikujący ofertę
najmu, a błędów w deklaracji chęci wynajęcia samochodu – Najemca,
zarówno wobec innych Użytkowników, jak i wobec Administratora.
Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
wprowadzaniu danych podlegających udostępnieniu innym Użytkownikom.
9. Udostępnienie przez Użytkownika informacji w Ofercie Najmu oraz danych
umożliwiających zawarcie umowy najmu następuje na wyłączną
odpowiedzialność Użytkownika.

10. Niezależnie od faktu zawarcia umowy najmu, strony tej umowy
potwierdzają jej zawarcie oraz treść w momencie przekazania Najemcy
pojazdu będącego przedmiotem najmu.
11. Dopuszczalne jest anulowanie dokonanej już rezerwacji pojazdu. Anulować
rezerwację może zarówno Wynajmujący jaki i Najemca aż do momentu
odbioru pojazdu przez Najemcę. Anulowanie następuje poprzez
wypełnienie formularza kontaktowego.
12. Anulowanie wykupionego Pakietu Assistance na dany okres najmu jest
niemożliwe.
13. Wynajmujący i Najemca otrzymują powiadomienia dotyczące wynajmu
poprzez wiadomość e-mail i SMS:
a. gdy Najemca zgłosi chęć wynajmu samochodu,
b. w dniu wynajmu samochodu w celu przypomnienia,
c. w dniu końca wynajmu samochodu w celu przypomnienia,
14. Najemca otrzymuje powiadomienie o zwrocie kaucji za pośrednictwem
wiadomości e-mail i SMS.

9. Płatności

1. Płatności za wynajem samochodów odbywają się wyłącznie za pomocą
serwisu z automatyczną obsługą płatności Transferuj.pl. Serwis
Transferuj.pl
pośredniczy
w
dokonywaniu
płatności
między
Użytkownikami i Administratorem.
2. Najemca przed odbiorem wybranego samochodu wpłaca całość kwoty
za wynajem wraz z wyznaczoną kwotą kaucji na wskazany przez system
Transferuj.pl rachunek bankowy.
3. Wpłacona kwota automatycznie zostaje przekierowana na rachunek
transferuj.pl.
4. Kwota wpłacona tytułem kaucji zostaje zachowana na rachunku
transferuj.pl na okres trwania umowy najmu między stronami umowy
najmu oraz na dodatkowe 24 godziny po zwróceniu wynajmowanego
samochodu Wynajmującemu przez Najemcę.
5. Po zgłoszeniu przez wynajmującego chęci wypłaty pieniędzy za
wynajem samochodu, kwota za wynajem zostaje przekazana z rachunku
transferu.pl na rachunek bankowy Wynajmującego, pomniejszona o
prowizję dla Administratora.
6. Zwrot płatności za wynajem oraz kaucji zostaje pomniejszony o
wysokość prowizji i odbywa się za pomocą serwisu z automatyczną
obsługą płatności Transferuj.pl na podany przez Użytkownika rachunek
bankowy.

10.

Reklamacje
1. Użytkownik może przesyłać zapytania oraz składać reklamacje dotyczące
funkcjonowania Serwisu.
2. Reklamacje przyjmowane są z adnotacją „Wolneauto.pl – reklamacja”, w
formie pisemnej na adres Administratora, tj.: M&S Street Sp. z o.o., ul.
Przanowskiego 83D 01-457 Warszawa lub w formie elektronicznej na
adres: info@wolneauto.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni
od jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie
poinformowany w drodze elektronicznej.

11.

Polityka prywatności
1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, dane Użytkownika umieszczane
są w bazie danych osobowych Administratora i przetwarzane zgodnie z art.
23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dokonując
rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne i stanowi warunek
konieczny do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi
drogą elektroniczną. Dane niezbędne ze względu na właściwość
świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia obejmują:
a. imię i nazwisko Użytkownika,
b. aktualny adres email (loginu),
c. hasła do Konta Użytkownika,
d. numer telefonu,
e. numer dowodu osobistego lub paszportu,
f.

numer prawa jazdy,

g. data urodzenia,
h. plik przedstawiający wizerunek Użytkownika,
i.

rok produkcji wynajmowanego pojazdu,

j.

marka i model pojazdu,

k. numer tablicy rejestracyjnej,
l.

numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),

m. numer aktualnie obowiązującej polisy OC,
n. plik przedstawiający aktualny obraz pojazdu.
3. Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych na podstawie
niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku zakupu Pakietu Assistance, Użytkownik wyraża zgodę na
przekazanie przez Administratora w/w danych osobowych Użytkownika do
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Group z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji usług ubezpieczenia
Assistance.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.
6. W procesie rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług Administratora
oraz podmiotów zewnętrznych, na podany adres email. Zgoda na
otrzymywanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz usunięcia. W celu
przeprowadzenia powyższych czynności Użytkownik ma obowiązek wysłać
stosowną wiadomość na adres e-mail: info@wolneauto.pl.
8.

Jeśli osoba, której dane dotyczą stwierdzi, że jej dane osobowe, którymi
dysponuje Administrator, są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe,
zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane i wykaże, że tak jest rzeczywiście, administrator
danych ma obowiązek ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych
lub ich usunięcia ze zbioru. Administrator danych nie ma takiego obowiązku,
jeśli żądanie dotyczy danych, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub
sprostowania określają odrębne ustawy.

9. W przypadku niedokonania koniecznej aktualizacji danych osobowych lub
w przypadku, gdy uległy one zmianie, Administrator może wstrzymać
świadczenie usług do czasu aktualizacji danych.
10. Administrator przetwarza adresy IP oraz pliki cookies w celach związanych
z administracją serwerami oraz dla prowadzenia podsumowań
statystycznych.

12.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Za niekompletność, nieprawidłowość lub nieprawdziwość danych
zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi
wyłącznie Użytkownik, który przedmiotowe dane umieścił w Serwisie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jakość
oraz zgodność zamieszczonego przez Użytkowników opisu przedmiotu
najmu ze stanem faktycznym.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obecność odpowiednich
polis ubezpieczeniowych pojazdu, jak również za ich wykonalność i
skuteczność w przypadku zdarzenia szkodowego.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez
Użytkowników praw osób trzecich ani za jakiekolwiek inne działania lub
zaniechania osób trzecich, w szczególności za transakcje zrealizowane w

konsekwencji niezależnego od Administratora uzyskania przez osoby
trzecie dostępu do Konta Użytkownika, poznania informacji służących
Użytkownikowi do dokonywania płatności lub przejęciu urządzeń
wykorzystywanych do tego celu.
5. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i
nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
tych umów z jakichkolwiek przyczyn.
6. Udostępniane Użytkownikowi przez Administratora wzory pism, umów i
innych dokumentów (poza Regulaminem oraz umowami zawieranymi z
Administratorem) nie są powszechnie obowiązujące i stanowią jedynie
propozycje i projekty pism, umów i innych dokumentów. Użytkownicy nie
są związani ich treścią do momentu ich dobrowolnej akceptacji lub zgody
na ich treść; od tego momentu Użytkownicy ponoszą wszelkie skutki
prawne akceptacji przedmiotowych pism, umów i innych dokumentów.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie pomiędzy
Użytkownikami danych osobowych lub informacji innych niż wymaganych
do rejestracji w Serwisie, w szczególności za przetwarzanie danych
osobowych przez Użytkownika, udostępnionych innemu Użytkownikowi.
8.
9. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za skutki obowiązywania umów najmu zawartych
między Użytkownikami, w szczególności za:
a. spłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy,
b. utratę lub uszkodzenie mienia,
c. awarie techniczne pojazdu,
d. zdarzenia i wypadki drogowe,
e. utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu Użytkownika oraz inne
okoliczności nie stanowiące zobowiązania wynikającego z
niniejszego Regulaminu.

13.

Spory
1. Jakiekolwiek spory dotyczące usług Administratora, świadczonych na
podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez polskie sądy
powszechne i podlegają prawu polskiemu.

14.

Klauzula salwatoryjna

1. Gdyby okazało się, że niektóre zapisy niniejszego Regulaminu są nieważne,
ważność pozostałych zapisów Regulaminu nie jest przez to naruszona.

15.

Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny,

o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do
złożenia sprzeciwu wobec zmiany co równoznaczne jest z rozwiązaniem
umowy zawartej drogą elektroniczną.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z
Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do
rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym
czasie, również bez podania przyczyny.
3. Złożenie przed Administratora oświadczenia o rozwiązaniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również złożenie takiego
oświadczenia przez Użytkownika, lub też złożenie sprzeciwu, o którym
mowa w pkt. 1 powyżej powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy
oraz uprawnia Administratora do niezwłocznego zablokowania Konta i
Profilu Użytkownika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do
funkcjonalności Serwisu oraz nowych funkcjonalności Serwisu bez
konieczności informowania Użytkownika. Akceptacja zmian następuje
poprzez skorzystania z udostępnionych funkcjonalności.
5. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla Administratora.
Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania
części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w
Serwisie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).
Wykorzystywanie danych z Serwisu może odbywać się tylko za zgodą
Administratora.

•

Załącznik 1
Niniejszy załącznik określa opłaty za odpłatne funkcjonalności
Serwisu.
1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
2. Administrator pobiera 10% prowizji od płatności dokonywanych przez
Użytkownika na skutek korzystania z Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na
pobranie prowizji przy okazji dokonania płatności z automatyczną obsługą
płatności Transferuj.pl uregulowanej w ust. 9 Regulaminu.

