REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
SPÓŁKĘ POD FIRMĄ ADMOBILE SP.Z.O.O.Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
•

POSTANOWIENIA OGÓLNE

•

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług
określonych w niniejszym Regulaminie na rzecz Usługobiorców.

•

Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest spółka pod firmą ADMobile
Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. STAWKI 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000557035, posługująca się nadanym numerem NIP: 5252618475 oraz numerem
REGON: 361528075, z kapitałem zakładowym w wysokości 170 000,00 złotych
(„Usługodawca”).

•

Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

•

Świadczenie Usług odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w treści
niniejszego Regulaminu.

•

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Usług są zobowiązani zapoznać się z
niniejszym Regulaminem. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej. Rozpoczęcie
korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

•

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
rozpoczęcia korzystania z Usług.

•

Usługi przeznaczone są dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów nie będących
konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

•

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

•

DEFINICJE
•

O ile w treści niniejszego Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie, wszelkie wyrazy
pisane dużą literą w niniejszym Regulaminie, których znaczenie zostało zdefiniowane
poniżej, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej,
należy rozumieć w następujący sposób:

„Aplikacja Mobilna” oznacza oprogramowanie komputerowe (aplikacja mobilna) o nazwie
„Looking4”, udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji na
posiadanym przez Użytkownika urządzeniu przenośnym (telefon komórkowy, tablet) i
pozwalające na korzystanie z Serwisu.
„Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z
2014 r., poz. 121).
„Konto” oznacza zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy wykorzystywanych
przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usług.

„Oferta” oznacza informację zamieszczoną w Serwisie, przedmiotem której jest
promocja towarów lub usług oferowanych do sprzedaży Użytkownikom.
„Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
„Serwis” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny dla
Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
„Siła Wyższa” oznacza zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec strony,
niezależne od danej strony, któremu strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej

staranności.
„Strona Internetowa” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.looking4.pl, za
pośrednictwem której Usługobiorcy mogą zamieszczać Oferty w Serwisie.
„Strona” oznacza Usługodawcę lub Usługobiorcę.
„Umowa o świadczenie Usług” oznacza umowę o świadczenie Usług zawartą pomiędzy
Usługodawcą a Usługobiorcą w trybie określonym w punkcie 4.4 niniejszego Regulaminu.
„Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin na
rzecz Usługobiorców, stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy z o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Usługobiorcom zamieszczania Ofert w
Serwisie.
„Usługobiorca” oznacza osobę nie będącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu
Cywilnego, która korzysta z Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
„Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
•

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

•

Warunkiem koniecznym dla korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę
urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do
przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego
funkcjonowania Strony Internetowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera,
Chrome i Safari dla Mac OS X; w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji
wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

•

W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z nietypowych lub nie stosowanych
powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Internetowa może nie być
dostępna.

•

Usługobiorca jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do
uzyskania dostępu do Strony Internetowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.

•

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne,
zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

•

Za pośrednictwem Strony Internetowej, Usługodawca dostarcza
Usługobiorcom elektroniczną platformę służącą do zamieszania Ofert w
Serwisie.

•

Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy jest możliwe wyłącznie po zawarciu z
Usługodawcą Umowy o świadczenie Usług.

•

Usługi świadczone są nieodpłatnie.

•

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w formie elektronicznej poprzez
założenie Usługobiorcy Konta na jego wniosek.

•

Umowa o świadczenie Usług w formie elektronicznej zawarta zostaje z chwilą
założenia Usługobiorcy Konta przez Usługodawcę.

•

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od
chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. Regulamin jest dostępny na Stronie

Internetowej.

•

•

Korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.

•

Korzystanie z Usług wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę. Konto może być
założone wyłącznie przez Usługodawcę.

•

Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane w celu założenia Konta przez
Usługodawcę: biuro@looking4.pl.

•

Podanie danych, o których mowa w punkcie 4.9 powyżej, następuje poprzez ich
przesłanie na następujący adres email Usługodawcy biuro@looking4.pl.

•

Podania danych, o których mowa w punkcie 4.9, jak również wykonywania
wszystkich czynności związanych z korzystaniem Usług przez Usługobiorcę może
dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez
Usługobiorcę. Usługodawca może żądać przesłania dokumentu potwierdzającego
umocowanie takiej osoby do reprezentowania Usługobiorcy w związku ze
świadczeniem Usług na jego rzecz przez Usługodawcę.

•

Usługobiorca ma obowiązek podać prawdziwe oraz aktualne swoje dane w celu
założenia Konta oraz świadczenia Usług na jego rzecz. Konto zawiera dane
Usługobiorcy podane Usługodawcy.

•

Usługobiorca ma obowiązek aktualizowania danych zawartych w ramach Konta,
jeżeli uległy one zmianie.

•

Usługodawca przekaże Usługobiorcy dane umożliwiające dostęp do Konta oraz do
korzystania z Usług. Dane te zostaną przesłane na adres email podany przez
Usługobiorcę.

•

Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usług po zalogowaniu się na Stronie Internetowej.
Zalogowanie się jest możliwe po podaniu loginu oraz hasła.

•

Usługobiorca nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

•

Oferty mogą być zamieszczane osobiście przez Usługobiorcę po zalogowaniu się na
Stronę Internetową lub za pośrednictwem Usługodawcy przesyłając Ofertę na adres
email podany w punkcie 12.1 niniejszego Regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO
USŁUG

•

Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz
udostępniać swojego Konta innym osobom z wyjątkiem udostępnienia Konta
osobie należycie umocowanej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

•

Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta.

•

Dane podane Usługodawcy na potrzeby zawarcia Umowy o świadczenie Usług
muszą pozostać aktualne przez cały okres świadczenia Usług. W przypadku
późniejszej ich zmiany Usługobiorca zobowiązany jest dokonać ich
niezwłocznej aktualizacji.

•

Usługobiorca ma prawo do korzystania ze Strony Internetowej, wraz ze
wszystkimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Usługodawcę, chyba że
korzystanie z określonej funkcjonalności wymaga spełnienia przez
Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych w Regulaminie.

•

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z

niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Strony Internetowej.
•

Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania Ofert towarów lub usług,
którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób
trzecich, jak również których promocja może naruszać dobre obyczaje.

•

Usługobiorca może zamieszczać w Serwisie jedynie utwory, co do których
posiada prawo do korzystania z nich i nimi rozporządzania. Usługobiorca
udziela zgody Usługodawcy do zwielokrotniania, wyświetlania oraz
rozpowszechniania i publicznego udostępniania wszelkich utworów
zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę.

•

Usługobiorca zapewnia i zobowiązuje się do tego, że zamieszczone w Ofercie
informacje będą zawsze prawdziwe, dokładne i wiarygodne. Usługobiorca przez cały
czas pozostaje odpowiedzialny za poprawność i aktualność informacji zawartych w
zamieszczanych przez siebie Ofertach.

•

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w
związku z korzystaniem z Usług poprzez przyporządkowane mu Konto.

•

Niedozwolone jest dostarczanie przez Usługobiorcę w ramach korzystania z
Usług treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w
szczególności:

•

•

obscenicznych lub wulgarnych,

•

nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć,
narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,

•

obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,

•

propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego
socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,

•

godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

•

naruszających prawa do ochrony wizerunku lub prawa własności
intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub
innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie lub prawa
pokrewne,

•

promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań
przestępczych,

•

spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla
prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego
Usługodawcy.

W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych za
pośrednictwem Usług, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia
dostępu do tych treści. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze treści dostarczonych przez Usługobiorcę, o których
mowa powyżej, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę na

podany przez niego adres email o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych
treści.

•

•

•

W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszenia postanowień punktu
5.10 powyżej przez Usługobiorcę, Usługodawca uprawniony jest do
rozwiązania Umowy o świadczenie Usług.

•

Usługobiorca, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona
za pośrednictwem Usług jest niezgodna z prawem lub niniejszym
Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy przesyłając wiadomość na
adres email wskazany w punkcie 12.1 niniejszego Regulaminu.

•

Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o
każdym przypadku naruszenia jego praw do Konta, jak również o
jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Regulaminie przesyłając wiadomość na adres email wskazany w punkcie 12.1
niniejszego Regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
•

Usługodawca uprawniony jest do wycofania lub modyfikacji dostępnych za
pośrednictwem Serwisu funkcjonalności. W takim wypadku Usługobiorcy zostaną o
tym fakcie poinformowani z wyprzedzeniem wynoszącym 7 (siedem) dni na podany
adres email.

•

Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na
konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub
rozbudowy infrastruktury technicznej Strony Internetowej i/lub Serwisu.

•

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu
realizacji Usług bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres
praw i obowiązków Usługobiorców.

•

Usługodawca uprawniony jest do swobodnego wykorzystanie wszelkich
danych dostępnych w Serwisie do celów statystycznych, badawczych i
analitycznych w szczególności służących badaniom rynku, tendencji, opinii
Użytkowników pod warunkiem nieujawniania danych stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Usługobiorców. Działania Usługodawcy w tym zakresie nie
mogą naruszać dóbr osobistych Usługobiorców.

•

Usługodawca jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności
informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie
reklam towarów i usług. Reklamy mogą być wyświetlane Użytkownikom
wielokrotnie w trakcie korzystania przez nich z Serwisu. Reklamy będą
oznaczone i oddzielone od Ofert.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

•

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca –
spółka pod firmą spółka pod firmą ADMobile Sp.z.o.o z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000557035, posługująca się nadanym
numerem NIP: 5252618475 oraz numerem REGON: 361528075, z kapitałem

zakładowym w wysokości 170 000,00 złotych.

•

•

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług, wyjaśnienia
okoliczności ewentualnego korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub
z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), rozliczeń
pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą oraz rozpatrywania ewentualnych
reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia
Usług.

•

Dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 7.2 zbierane są następujące
dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pod którym Usługobiorca prowadzi
działalność gospodarczą, adres email.

•

W przypadku uzyskania zgody osoby fizycznej, dane osobowe mogą być
przetwarzane przez Usługodawcę również w celu kierowania do Usługobiorcy
informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres email.

•

Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Usługobiorców, w tym
informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów Ustawy o ochronie danych
osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy
zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

•

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku ze
świadczeniem Usług, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz - w sytuacjach prawem
przewidzianych - prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Usługodawcy. W
przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Usług, Usługobiorca
traci możliwość korzystania z nich.

•

Usługodawca ma obowiązek ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Usługobiorcy właściwym organom władzy publicznej, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza
przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące
Usługobiorcy nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody
Usługobiorcy.

•

Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Usługobiorcom
wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Usług, nie może
jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet.
Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu
informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików
zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy
zgłaszać Usługodawcy na adres email wskazany w punkcie 12.1 niniejszego
Regulaminu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY
Strona Internetowa oraz Serwis, a także wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w
szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Strony
Internetowej lub Serwisu treści pochodzących od Usługodawcy, logotypy, elementy graficzne,

znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub osób trzecich.
•

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON. PRAWA USŁUGODAWCY W PRZYPADKU
NARUSZENIA REGULAMINU
•

Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych między
Usługobiorcami a Użytkownikami w wyniku świadczenia Usług na rzecz
Usługobiorców. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tych umów
odpowiadają wyłącznie Usługobiorcy oraz Użytkownicy.

•

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi oferowane lub
reklamowane w Serwisie w postaci Ofert.

•

Usługodawca tworzy warunki techniczne umożliwiające funkcjonowanie Strony
Internetowej oraz Serwisu i korzystanie z nich przez Usługobiorców oraz
Użytkowników. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług na rzecz Usługobiorców
wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem Siły
Wyższej. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za – wynikające z
okoliczności, którym Usługodawca pomimo zachowania należytej staranności nie
mógł zapobiec - opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają
z zakłóceń wykorzystywanego przez Usługobiorcę połączenia z Internetem,
nieleżących po stronie Usługodawcy, usterek sprzętu, zakłóceń połączeń
telekomunikacyjnych, błędów oprogramowania, lub które są skutkiem niedozwolonej
ingerencji Usługobiorców lub osób trzecich, bądź wynikają z wszelkich innych
zakłóceń w działaniu urządzeń czy przerw w dostawie prądu.

•

Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

•

•

sposób korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, a w szczególności za
korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego
prawa lub Regulaminu,

•

treści publikowane przez Usługobiorców oraz za wszelkie ich
zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub postanowieniami
niniejszego Regulaminu, chyba że taka odpowiedzialność wynika z
postanowień Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•

szkody spowodowane naruszeniem przez Usługobiorców - w związku z
korzystaniem z Usług - praw osób trzecich,

•

podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych
informacji, jak również za następstwa działań podjętych przez
Usługobiorców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie
postanowień Regulaminu, bądź obowiązujących przepisów prawa,

•

skutki korzystania przez Użytkowników z Serwisu w tym za brak
zainteresowania Ofertami zamieszczonymi przez Usługobiorców,

•

usunięcie zamieszczonych treści przez Usługobiorców, o ile nastąpiło
to zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

•

za czasową niemożność korzystania przez Usługobiorców z Usług,
wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Strony Internetowej i/lub
Serwisu.

W przypadku zastosowania przez Usługodawcę postanowień punktu 5.11 powyżej,
Usługobiorcy nie przysługuje zwrot zapłaconych należności na rzecz Usługodawcy,
jeżeli obowiązek uiszczania takich należności wynika z postanowień niniejszego

Regulaminu.
•

•

•

•

Maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nie wykonania lub
nienależytego świadczenia Usług ograniczona jest do wysokości ostatniej
wierzytelności pieniężnej należnej Usługodawcy przed wystąpieniem szkody po
stronie Usługobiorcy, z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za utracone korzyści po stronie Usługobiorcy w następstwie nie świadczenie lub
nienależytego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG USŁUGODAWCY ORAZ
UMOWY

•

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.

•

Usługodawca oraz Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usług
składając drugiej Stronie oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, z
zastrzeżeniem, że Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług
z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

•

Usługodawca może zablokować Konto na okres maksymalnie 3 (trzech) dni
lub rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w
sytuacji naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

•

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług winno być złożone
w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości email na adres email
wskazany w punkcie 12.1 niniejszego Regulaminu lub na adres email
Usługobiorcy podany do wiadomości Usługodawcy w procesie zawierania
Umowy o świadczenie Usług.

REKLAMACJE ORAZ KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

•

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Usługodawcy mogą być
przesyłane na adres email wskazany w punkcie 12.1 niniejszego Regulaminu
lub pisemnie, na adres Usługodawcy ADMobile Sp.z.o.o,ul.Stawki 2a,00-193
Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.

•

Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później
jednak niż w terminie do 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez
Usługodawcę.

•

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

•

Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje
Usługobiorcę o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na
adres email Usługobiorcy albo na adres podany w reklamacji (w zależności od
sposobu złożenia reklamacji przez Usługobiorcę).

•

Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania
Usługi można kierować pocztą elektroniczną na adres email wskazany w
punkcie 12.1 niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•

W przypadkach, w których niniejszy Regulamin dopuszcza składanie
oświadczeń w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości email,

oświadczenie takie będzie skutecznie złożone, jeżeli zostało wysłane z adresu
email podanego przez Usługobiorcę lub następującego adresu email w
przypadku Usługodawcy:biuro@looking4.pl. W takim przypadku strony
przyjmują, że oświadczenie zostało przesłane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania strony, która złożyła oświadczenie w formie elektronicznej.
•

Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.

•

O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia Usługobiorcę poprzez
zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Internetowej.

•

Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Usługobiorców, którzy w terminie 7
(siedmiu) dni od daty zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu nie
rozwiążą Umowy o świadczenie Usług składając oświadczenie Usługodawcy
w sposób określony w punkcie 10.4 niniejszego Regulaminu.

•

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

•

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

•

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05 2016 roku.

