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REGULAMIN DOSTĘPU DO API SYSTEMU SPRZEDAŻOWEGO INTER CARS  

1. INFORMACJE O SPÓŁCE 

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą  

w Warszawie (adres: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą  

NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887. 

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych 

kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:  

1.2.1. adres poczty elektronicznej: icapi@intercars.pl, 

1.2.2. numer telefonu:  22 714 17 90. 

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on 

regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.  

2. DEFINICJE 

W Regulaminie pojęcia pisane od wielkiej litery przyjmują następujące znaczenie:  

2.1. „Dane” – dane należące do Usługodawcy dotyczące m.in. towarów sprzedawanych przez Usługodawcę (w 

tym opisów i specyfikacji towarów, kodów towarowych, cen), stanów magazynowych, złożonych zamówień 

kupna oferowanych towarów, udostępniane Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

Szczegółowy zakres Danych oraz sposób ich przekazywania został określony  

w Umowie. 

2.2. „Konkurencja” – podmioty inne niż Usługobiorca, których przedmiotem działalności jest działalność 

konkurencyjna w stosunku do działalności Usługodawcy, w tym dystrybucja części motoryzacyjnych na 

niezależnym rynku części zamiennych (automotive aftermarket), sprzedaż pojazdów oraz świadczenie usług 

polegających na wynajmie pojazdów, także poza terytorium Polski. W przypadku wątpliwości, czy dany 

podmiot jest objęty definicją Konkurencji, Usługobiorca jest zobowiązany do zwrócenia się do Usługodawcy 

o wykładnię powyższej definicji. 

2.3. „Konto” – indywidualne konto Usługobiorcy przypisane do osoby wskazanej przez Usługobiorcę, za pomocą 

którego Usługodawca będzie udostępniał Usługobiorcy Dane. 

2.4. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, sporządzony i stosowany przez 

Usługodawcę. 

2.5. „Strony” – oznacza Usługobiorcę oraz Usługodawcę. 

2.6. „System” – system sprzedażowy należący do Usługodawcy, służący do zarządzania przez Usługodawcę 

procesem sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z jej obsługą. 

2.7. „Umowa o świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę  

z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie.  
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2.8.  „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy 

wykorzystaniu Systemu Informatycznego. 

2.9.  „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres:  

ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887. 

2.10. „Umowa” – oznacza indywidualnie uzgadnianą umowę o współpracy, która wraz z Regulaminem określa 

zasady i warunki świadczenia Usług. 

2.11.  „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o 

świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Systemu. W celu uniknięcia wątpliwości 

przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z 

Usługodawcą Umowę. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”. 

2.12. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z 

postanowieniami pkt. 7 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi.  

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG) 

3.1. Usługodawca świadczy na podstawie Regulaminu Usługę polegającą na zapewnieniu dostępu Usługobiorcy 

poprzez Konto do Danych znajdujących się w Systemie. 

3.2. Usługobiorca, wykorzystując udostępnione Dane, zobowiązany jest do osiągnięcia minimalnej miesięcznej 

wartości zamówień zakupu towarów, która jest określona w Umowie. Jednocześnie Usługobiorca 

zobowiązuje się, że w ramach określonej w Umowie minimalnej miesięcznej wartości zamówień zakupu 

towaru część zamówień zakupu towarów zostanie dokonana drogą elektroniczną. Minimalna miesięczna 

wartość zamówień zakupu towarów dokonana drogą elektroniczną, którą Usługobiorca zobowiązuje się 

osiągnąć, określona jest w Umowie . 

3.3. Do wartości zamówień zakupu towarów, jaką zobowiązany jest osiągnąć Usługobiorca, nie wlicza się 

wartości tych towarów, które zostały zwrócone Usługodawcy przez Usługobiorcę po ich zakupie. 

3.4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, a także zobowiązuje się poinformować o tym osoby trzecie, którym 

jest uprawniony udostępnić Dane, że udostępnione Dane dotyczące towarów sprzedawanych przez 

Usługodawcę (w szczególności opisy i specyfikacje towarów oraz ich ceny lub dostępność) mogą ulec 

zmianie po udostępnieniu ich Usługobiorcy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. Jedynie zatwierdzone przez Usługodawcę zamówienie zakupu towarów będzie uważane za 

wywołujące skutki prawne pomiędzy Stronami lub pomiędzy Usługodawcą a osobami trzecimi składającymi 

zamówienie zakupu towarów. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie stosuje się przepisu 

art. 682 Kodeksu cywilnego. 

4. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI UMOWY  

4.1. Strony zobowiązują się realizować Umowę zgodnie z jej treścią, z zachowaniem należytej profesjonalnej 

staranności. 

4.2. W celu zapewnienia współpracy Stron w ramach realizacji Umowy, w tym co do bieżącej współpracy, 

wykonywania uprawnień i obowiązków Stron wynikających z Umowy oraz rozstrzygania o problemach 

istotnych dla wykonania Umowy, każda ze Stron Umowy powoła Koordynatora Biznesowego i Koordynatora 

Technicznego. 
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4.3. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie poprzez 

Koordynatorów (Koordynatora Biznesowego lub Koordynatora Technicznego). Szczegółowy zakres 

obowiązków każdego z Koordynatorów został określony w Umowie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

wątpliwości, który Koordynator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków, domniemywa się, że 

odpowiedzialny jest Koordynator Biznesowy.  

4.4. Usługodawca ustanawia Koordynatora Biznesowego i Koordynatora Technicznego, których dane będą 

podawane indywidualnie Usługobiorcy na bieżąco, w trybie roboczej komunikacji. 

4.5. Dane Koordynatora Biznesowego i Koordynatora Technicznego Usługobiorcy podawane są w Umowie. 

4.6. Każda ze Stron może dokonać zmiany swojego Koordynatora, zawiadamiając o tym drugą Stronę przy 

pomocy wiadomości elektronicznej. Zmiana Koordynatora staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia 

drugiej Strony o dokonanej zmianie. 

4.7. Każda ze Stron zobowiązuje się na bieżąco informować drugą Stronę o realizacji Umowy, w tym  

o zagrożeniach związanych z realizacją Umowy, a także o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość 

realizowanej współpracy. Informacje te powinny być przekazywane niezwłocznie. 

4.8. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego współdziałania z Usługobiorcą przy realizacji 

Umowy.  

4.9. W przypadku braku współdziałania ze strony Usługodawcy, Koordynatorzy Usługobiorcy zobowiązani są 

zwrócić się do właściwego Koordynatora Usługodawcy ze stosownym żądaniem, zawierającym  

co najmniej wskazanie oczekiwanego współdziałania ze strony Usługodawcy wraz z uzasadnieniem.  

4.10. Wszelka komunikacja między Stronami, w szczególności zgłaszanie usterek, zmiana haseł, przekazywanie 

informacji dotyczących świadczenia usług, będzie realizowana w formie pisemnej lub drogą e-mailową przez 

Koordynatorów Stron (przy wykorzystaniu przypisanych im danych) lub osoby uprawnione do reprezentacji 

Strony, chyba że Regulamin lub Strony zastrzegają formę pisemną dla określonych czynności. 

5. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH  

5.1. W związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w 

szczególności treści:  

5.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, 

tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób; 

5.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju 

dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientację seksualną; 

5.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa; 

5.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

5.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna  

z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na 

adres poczty elektronicznej: icapi@intercars.eu. 

mailto:icapi@intercars.eu
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5.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości 

o bezprawnym charakterze treści udostępnianych przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do 

uniemożliwienia dostępu do tych treści.  

5.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania 

Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.  

6. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA  

6.1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez 

Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 

6.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w 

wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS 

X Safari w wersji 8.0.;  

6.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny 

interpretator języka JavaScript. 

6.2. Postanowienie pkt 6.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca. 

6.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych 

wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie 

działać lub działać w sposób nieprawidłowy.  

6.4. W celu weryfikacji zawarcia Umowy, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy 

wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.  

6.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie Usług 

następuje przez: 

6.5.1. prezentację treści umowy w Serwisie; 

6.5.2. dołączenie do e-maila potwierdzającego rejestrację linku prowadzącego do treści Regulaminu; 

6.5.3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem; 

6.5.4. umożliwienie pobrania przez użytkownika treści Regulaminu na dysk twardy (dla procesu 

rejestracji bez adresu e-mail). 

6.6. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia 

słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu 

pozyskania danych osobowych lub innych informacji. 

7. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA  

7.1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz aktywacja Konta Użytkownika wygląda następująco: 

7.1.1. Użytkownik wchodzi na stronę internetową zawierającą formularz rejestracyjny. Adres strony 

internetowej jest przekazywany indywidualnie Usługobiorcy (np. w formie wiadomości 

mailowej). Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie 

Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie. 
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7.1.2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój adres e-mail, stanowiący 

jednocześnie identyfikator Użytkownika, oraz hasło.  

7.1.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.  

7.1.4. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola 

zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody 

na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia 

zawarcie Umowy o świadczenie Usługi). 

7.1.5. Poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik 

przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu 

rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu), z zastrzeżeniem pkt. 7.1.10 poniżej. 

7.1.6. Z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku 

„Zarejestruj się”) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w 

którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usługi 

na zasadach wynikających z Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usługi dopiero po 

dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pod 

warunkiem aktywacji Konta Użytkownika przez Użytkownika. 

7.1.7. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę, Usługodawca przesyła na podany 

w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika pocztę elektroniczną obejmującą 

prośbę o aktywację Konta Użytkownika. Powyższa poczta elektroniczna zawiera: 

(a) przycisk z napisem „Aktywuj Konto”, stanowiący graficzny link aktywacyjny (odnośnik) do 

podstrony Serwisu; oraz 

(b) tekstowy link aktywacyjny (odnośnik), prowadzący do podstrony Serwisu. 

7.1.8. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta Użytkownika zgodnie z instrukcją zamieszczoną 

w przesłanej pocztą elektroniczną prośbie o aktywację Konta Użytkownika. 

7.1.9. Aktywacja Konta Użytkownika przy pomocy przycisku „Aktywuj Konto” lub linku tekstowego, 

przesłanych w poczcie elektronicznej zawierającej prośbę o aktywację Konta Użytkownika, jest 

możliwa przez 72 godziny od przesłania Użytkownikowi poczty elektronicznej, o której mowa w 

pkt. 7.1.7. Po upływie powyższego terminu, Użytkownik nie będzie mógł poprzez kliknięcie na 

przycisk „Aktywuj Konto” lub wywołanie przesłanego linku tekstowego dokonać aktywacji Konta 

Użytkownika. W powyższym przypadku Użytkownik, chcąc dokonać aktywacji Konta 

Użytkownika, powinien wejść na stronę Serwisu i za pomocą funkcji Serwisu poprosić o ponowne 

przesłanie poczty elektronicznej z linkami aktywacyjnymi. 

7.1.10. Poprzez kliknięcie przycisku „Aktywuj Konto” lub wprowadzenie do przeglądarki podanego linku 

tekstowego oraz wywołanie podstrony Serwisu (obejmującej informację o aktywacji Konta 

Użytkownika) Użytkownik dokonuje aktywacji Konta Użytkownika. 

7.1.11. W przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej 

wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego lub inną osobę 

(innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym 

Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu 

poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w 

Serwisie, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego w celu podania innego adresu poczty 

elektronicznej przez Użytkownika.  
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7.2. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach 

rejestracji  identyfikatora (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może 

dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika. 

7.3. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną składa oświadczenie pod rygorem 

skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako 

przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej 

lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za 

nieprawdziwość oświadczenia oraz z tytułu powstania szkody w majątku Usługodawcy wywołanej 

działaniem Użytkownika. 

7.4. Użytkownik może przed zawarciem Umowy skorzystać z Systemu w wersji testowej. Wersja testowa 

korzystania z Systemu jest bezpłatna, jednak ograniczona w czasie (okres świadczenia Usług w wersji 

testowej jest indywidualnie ustalany między Stronami). W okresie korzystania z Systemu w wersji testowej 

Usługobiorcę nie wiążą minimalne miesięczne wartości zamówień zakupu towarów od Usługodawcy. 

Testowa wersja korzystania z Systemu nie daje Usługobiorcy dostępu do prawdziwych Danych znajdujących 

się w Systemie. Zasady uzyskiwania dostępu do Systemu w wersji testowej są takie same, jak po zawarciu 

Umowy, co oznacza, że Użytkownik korzystający z Systemu w wersji testowej obowiązany jest do rejestracji 

zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu. W przypadku chęci zawarcia Umowy po upływie korzystania z Systemu w 

wersji testowej, aktualne po upływie ważności wersji testowej. 

8. REALIZACJA UMOWY 

8.1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić w sposób i w terminie ustalonym przez Strony osobie wskazanej 

przez Usługobiorcę dostęp do Konta, przekazując mu login, hasło lub certyfikat, za pomocą którego 

Usługobiorca będzie się logował do Konta.  

8.2. Usługi będą świadczone przez cały okres obowiązywania Umowy. Z chwilą zakończenia obowiązywania 

Umowy, Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Danych, a Usługobiorca traci uprawnienie do 

korzystania z Usług. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu nośników zawierających 

Dane, a w przypadku Danych przechowywanych w wersji elektronicznej ich trwałego usunięcia ze swoich 

zasobów i nośników elektronicznych. 

8.3. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Usługobiorcy jakichkolwiek urządzeń koniecznych dla 

korzystania z Konta. Ponadto Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do 

Internetu. 

8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji zabezpieczeń, jeśli wymagają tego względy dostępności i 

integralności Systemu oraz poufności informacji Usługodawcy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że 

modyfikacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą spowodować, że sposób korzystania z Systemu 

(w tym pobieranie i przesyłanie Danych oraz logowanie do Konta) może ulec zmianie.  

8.5. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o jakichkolwiek 

nieprawidłowościach w korzystaniu z Usług. 

8.6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług i udostępnianych w ramach Usług Danych wyłącznie 

na potrzeby realizacji Umowy. 

8.7. Usługobiorca nie jest uprawniony do: 

8.7.1. ujawniania przekazanych haseł dostępu do Konta, w szczególności Konkurencji; 
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8.7.2. udostępniania Danych osobom nieuprawnionym, w szczególności Konkurencji, w tym 

udostępniania porównań cen, trendów polityki cenowej, danych o dostępności towarów; 

8.7.3. żądania udostępnienia kodu źródłowego lub jakiejkolwiek innej postaci oprogramowania 

wykorzystywanego do świadczenia Usług lub jakichkolwiek innych informacji, danych lub 

dokumentów dotyczących sposobu funkcjonowania Systemu; 

8.7.4. podejmowania prób i/lub dokonywania usunięcia udostępnionych Danych, lub usunięcia, 

przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do 

Systemu lub do nieudostępnionych Danych; 

8.7.5. przeprowadzania testów penetracyjnych Systemu, oceny jego zabezpieczeń, a także 

przeprowadzania testów wydajnościowych Systemu bez zgody Usługodawcy. 

8.8. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez 

Usługobiorcę jednego z zobowiązań określonych w pkt 8.7 Umowy, Usługodawca uprawniony jest do 

zmiany haseł dostępu do Konta, zmiany mechanizmów zarządzania lub kontroli dostępu do pobieranych 

przez Usługobiorcę plików, w tym poprzez wprowadzenia mechanizmów Captcha lub podobnych oraz 

zawieszenia świadczenia Usług. 

8.9. W przypadkach nieuzasadnionego nadmiernego pobierania Danych czy dokonywania innych nadużyć w 

korzystaniu z Usług Usługodawca ma prawo ograniczyć dostęp Usługobiorcy do Usług lub ograniczyć 

przepustowość przesyłu Danych oraz dokonać zmiany sposobu logowania (np. poprzez zmianę hasła) do 

Konta. 

8.10. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby świadczyć Usługi w sposób nieprzerwany i ciągły. 

8.11. Strony ustalają, że w przypadku awarii oraz w celu konserwacji, aktualizacji lub instalacji nowych 

funkcjonalności Systemu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Systemu lub 

ograniczenia do niego dostępu. 

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

9.1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że przedmiotem niniejszej Umowy ani wolą Stron nie jest 

przeniesienie jakichkolwiek praw autorskich, ani udzielenie jakichkolwiek licencji lub innych praw własności 

intelektualnej zarówno do jakiegokolwiek oprogramowania, jak i jakichkolwiek innych utworów. Umowa 

przewiduje wyłącznie takie obowiązki Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług, jakie wynikają z jej treści 

w sposób wyraźny i jednoznaczny. 

10. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

10.1. Z tytułu świadczenia Usług, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty miesięcznego wynagrodzenia  

w wysokości 100zł (słownie: sto złotych).  

10.2. Płatność wynagrodzenia wskazanego w pkt 10.1 Umowy następować będzie po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego, który jest równy rokowi kalendarzowemu. W roku, w którym niniejsza Umowa zostanie 

zawarta, okres rozliczeniowy trwa od dnia zawarcia Umowy do końca roku kalendarzowego, natomiast w 

roku, w którym umowa zostanie rozwiązana, okres rozliczeniowy trwa od początku roku kalendarzowego 

do dnia rozwiązania Umowy.  

10.3. W przypadku, gdy łączna wartość zamówień zakupu towarów w danym okresie rozliczeniowym nie 

przekroczy minimalnej wartości zamówień zakupu towarów lub nie zostanie osiągnięta minimalna wartość 

zamówień zakupu towarów dokonanych drogą elektroniczną, jaką Usługobiorca jest zobowiązany osiągnąć 
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w trakcie całego okresu rozliczeniowego, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty miesięcznego 

wynagrodzenia wysokości wskazanej w pkt 10.1 Umowy za każdy miesiąc tego okresu rozliczeniowego.  

10.4. W przypadku, gdy łączna wartość zamówień zakupu towarów w danym okresie rozliczeniowym przekroczy 

minimalną wartość zamówień zakupu towarów, a także zostanie osiągnięta minimalna wartość zamówień 

zakupu towarów dokonanych drogą elektroniczną, jaką Usługobiorca jest zobowiązany osiągnąć w trakcie 

całego okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie za cały okres rozliczeniowy ulegnie obniżeniu do wysokości 

1 złotego (słownie: jednego złotego). 

10.5. Kwoty należne Usługodawcy zgodnie z niniejszą Umową nie zawierają podatku VAT (kwoty netto), który 

zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w chwili wystawienia faktury VAT. 

10.6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wystawienia faktury VAT. 

10.7. Za dzień płatności uważa się dzień otrzymania przez Usługodawcę wynagrodzenia za zrealizowane Usługi. 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

11.1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy do pełnej wysokości poniesionej szkody. W szczególności ma to zastosowanie w 

odniesieniu do szkód: 

11.1.1. wyrządzonych umyślnie lub przez rażące niedbalstwo; 

11.1.2. wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich lub Usługodawcy; 

11.1.3. związanych z naruszeniem zasad poufności, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa 

Usługodawcy. 

11.2. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy za: 

11.2.1. wszelkie szkody, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w przyszłości po stronie Usługobiorcy lub 

jakichkolwiek osób trzecich, a związane są ze świadczeniem Usług, chyba że do wyrządzenia tych 

szkód dojdzie wskutek umyślnego działania Usługodawcy; 

11.2.2. szkody spowodowane niezgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy korzystaniem przez 

Usługobiorcę z Konta; 

11.2.3. szkody spowodowane korzystaniem z Konta przez nieuprawnione do tego osoby trzecie, w tym 

ujawnienie danych dostępowych do Konta. 

11.3. Wszelkie wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej Umowie mają zastosowanie 

w odniesieniu do wszelkich postaci szkód (w tym zarówno do rzeczywistych strat, jak i utraconych korzyści) 

oraz podstaw odpowiedzialności (odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa, inne). 

11.4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym pkt 11.3 nie mają zastosowania, gdy nie 

zezwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

11.5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań w wyniku wystąpienia siły wyższej. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się 

o zaistnieniu siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy dokonać pisemnie 

lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

11.6. W zakresie realizacji Umowy Strony zastrzegają następujące kary umowne: 
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11.6.1. karę umowną w wysokości 20.000 złotych za każdy przypadek naruszenia zobowiązań 

określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Polityka Grupy Inter Cars w zakresie 

wykorzystania informacji poufnych w projektach informatycznych; 

11.6.2. karę umowną w wysokości 20.000 złotych za każdy przypadek naruszenia zobowiązań 

określonych w pkt 8.7 Umowy. 

11.7. Naliczenie zastrzeżonych kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Usługodawcę w związku ze zdarzeniem, które było 

podstawą naliczenia danej kary umownej. 

12. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY  

12.1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 

12.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

12.3. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie 

natychmiastowym. Za ważne powody Strony uznają w szczególności: 

12.3.1. naruszenie zobowiązań określonych w pkt 8.7 Umowy; 

12.3.2. naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub Usługodawcy; 

12.3.3. naruszenie zobowiązań Usługobiorcy wynikających z Załącznika nr 1 [Polityka Grupy Inter Cars w 

zakresie wykorzystania informacji poufnych w projektach informatycznych]; 

12.3.4. inne przypadki nienależytego wykonania Umowy lub Regulaminu mimo wezwania do jej należytej 

realizacji  

i wyznaczenia stosownego terminu. 

12.4. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

13.  OŚWIADCZENIE USŁUGOBIORCY O ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM 

13.1. Akceptując Regulamin, Usługobiorca oświadcza i potwierdza, że w ramach prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad 

wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności w zakresie: prawa pracy (w tym dotyczących 

zatrudniania młodocianych, wolności zrzeszania się, płacy minimalnej, niedyskryminacji w zatrudnieniu, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.), ochrony konkurencji i konsumentów (w tym dotyczących zakazu 

praktyk ograniczających konkurencję, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania 

nieuczciwym praktykom rynkowym), ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa produktów, ochrony 

danych osobowych, prawa własności intelektualnej, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, prawa podatkowego i celnego, a także przestrzega i prowadzi działalność gospodarczą w 

poszanowaniu dobrych praktyk i standardów rynkowych oraz etyki biznesowej. Usługobiorca zapewnia, że 

będzie na bieżąco monitorował zmiany we wskazanym wyżej zakresie i odpowiednio dostosowywał do nich 

zasady prowadzonej przez siebie działalności. 

13.2. Akceptując Regulamin, Usługobiorca zobowiązuje się w trakcie współpracy do przestrzegania pod każdym 

względem obowiązującego w danym czasie kodeksu postępowania i dobrych praktyk rynkowych Grupy 

Kapitałowej Inter Cars (dalej „Kodeks”), którego aktualna wersja dostępna jest pod linkiem: 
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http://inwestor.intercars.com.pl/files//ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynko

wych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf, a także do prowadzenia działalności gospodarczej również 

zgodnie z określonymi w nim zasadami. Jednocześnie w przypadku zmiany Kodeksu Usługobiorca 

zobowiązuje się do przestrzegania jego uaktualnionej wersji. 

14. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG  

14.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

14.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:  

14.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w 

pkt. 1.2.1 Regulaminu, 

14.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na 

adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu 

Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu. 

14.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis 

przyczyny reklamacji. 

14.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. 

14.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 14.4 powyżej, 

Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na 

adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika  

w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi 

odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem 

wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.  

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15.1. Zasady ochrony informacji poufnych Usługodawcy uregulowane są w dokumencie pt. „Polityka Grupy Inter 

Cars w zakresie wykorzystywania informacji poufnych w projektach informatycznych”, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

15.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.  

15.3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne 

bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W 

miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia 

uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu. 

15.4. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub Regulaminu lub z nią związane 

będą rozstrzygane polubownie przez Strony na drodze negocjacji w dobrej wierze. W przypadku 

nierozstrzygnięcia takiego sporu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia stosownego wniosku przez 

Stronę, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 

Usługodawcy. 

15.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od 

chwili wyraźnie wskazanej przez Usługodawcę, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu dla 

wszystkich umów zawartych po tej dacie. 

http://inwestor.intercars.com.pl/files/ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynkowych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf
http://inwestor.intercars.com.pl/files/ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynkowych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf
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15.6. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie 

Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu 

pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że 

Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 

(czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w 

zdaniu poprzednim. 

15.7. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów zawartych przed dokonaniem danej zmiany 

Regulaminu.  

15.8. Regulamin stanowi integralną część Umowy, z zastrzeżeniem przypadków korzystania z Systemu w wersji 

testowej – wówczas prawa i obowiązki wynikają wyłącznie z Regulaminu. W przypadku sprzeczności między 

treścią głównej części Regulaminu i Załącznikami do Regulaminu, decydujące znaczenie ma treść głównej 

części Regulaminu. Integralną części Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

15.8.1. Załącznik nr 1 – Polityka Grupy Inter Cars w zakresie wykorzystania informacji poufnych w 

projektach informatycznych. 

 


