§

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Autozsalonu.pl.PL
Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
https://Autozsalonu.pl (dalej jako: „Autozsalonu”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).
Autozsalonu jest serwisem internetowym reklamującym usługi najmu lub leasingu samochodów. Polega ona na
umieszczeniu przedmiotów oferty firm, których oferta znajduje się po kliknięciu w link znajdujący się przy każdym
produkcie na stronie Autozsalonu.pl
Informacje o sprzedawcy danego produktu znajdują się przy każdym produkcie w postaci linku przekierowującego
do informacji o Sprzedawcy, gdzie zostaniemy przeniesieni na stronę danego sprzedawcy wraz z informacjami o
ofercie.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego,
w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych
poprzez Autozsalonu.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Autozsalonu, regulują w szczególności zasady korzystania
z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku
innych ustaleń między nami.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.
Zespół Autozsalonu

1) O NAS
1. Właścicielem Autozsalonu jest Daniel Antoniów prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL ANTONIÓW
BLAZAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności
i adres do doręczeń: Skolin 13, 37-627 Skolin, NIP: 7931526593, REGON: 367860126, adres poczty elektronicznej:
kontakt@Autozsalonu.pl.
2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Serwisu oraz
Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień. Obok

§
2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie
Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie
Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.

c.

KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z
Usługi Elektronicznej.

d.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

e.

PRODUKT – prezentowana w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

f.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

g.

SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, AUTOZSALONU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym https://Autozsalonu.pl.

h.

SPRZEDAWCA – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności
gospodarczej.

i.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

j.

USŁUGA SERWISU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i
Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Serwisu Usługodawca
zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

k.

USŁUGODAWCA – Daniel Antoniów prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL ANTONIÓW
BLAZAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: Skolin 13, 37627 Skolin, NIP: 6412541820, REGON:
368608854, adres poczty elektronicznej: kontakt@Autozsalonu.pl.

l.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) O SERWISIE AUTOZSALONU
1. Autozsalonu jest serwisem internetowym reklamującym przedmioty ofert innych firm w postaci informacji na
przykład o samochodach oraz przy każdej ofercie przedmiotu jest link do strony sprzedawców usług leasingu i
najmu samochodu na której można zawrzeć umowę .
Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest
podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy reklamy jego usług na stronie www.autozsalonu.pl
2. Autozsalonu przekierowuje do sklepów partnerskich, jest platformą reklamową na której umieszczone są produkty
różnych sklepów i można je zakupić klikając w link przekierowujący do sklepu ( „Zamów auto na abonament”)
lub inne określenie przycisku , a wtedy jest przekierowanie do sklepu partnerskiego i tam jest zawierana umowa
wyłącznie między sklepem a klientem, który kliknął link przekierowujący do tego sklepu i na nim zakupił produkty
lub usługi.

§
4) KONTAKT Z NAMI
1.

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail:
kontakt@Autozsalonu.pl) oraz poczta tradycyjna (Skolin 13, 37-627 Skolin), za pośrednictwem których będą
Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.

2.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zamówienia oraz właściwej
umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego
Zamówienia lub właściwej umowy.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1.

W Autozsalonu dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne

2.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę –
(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie
przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@Autozsalonu.pl lub też pisemnie na adres: Skolin 13, 37-627 Skolin.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do
poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer
w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0
i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości
zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z
ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług
Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju
oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By
uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje
podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

6) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

§
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Autozsalonu
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