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Regulamin Serwisu Internetowego  

www.intarseating.pl 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Intar Seating. Serwis umożliwia 
Użytkownikom:  

 zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Użytkownika (wymaga 
Rejestracji i logowania),  

 dostęp do Konta Użytkownika (wymaga Rejestracji i logowania),  
 informowanie o Produktach (nie wymaga Rejestracji i logowania),  
 komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać 

Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie).  
 
2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na 
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  
 
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego 
wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo 
każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i 
zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.  
 
4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego 
udostępnianego w Serwisie.  
 
5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:  

 korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez 
użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,  

 niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie 
niezamówionej informacji handlowej;  

 niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji 
nieprzeznaczonych dla Użytkownika,  

 korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym 
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy 
obowiązującego prawa,  

 korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, z 
poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich 
przysługujących im praw,  

 korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku 
osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Serwisu lub osób 
trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Serwisu lub ich 
właściciela.  

 
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.  
 



Strona 2  REGULAMIN SERWISU 

7. Serwis może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może 
ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących 
przypadkach:  

 podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających 
prawa osób trzecich,  

 naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, w szczególności innych 
Użytkowników,  

 działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami 
prawa, zasadami współżycia społecznego.  

 
8. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach 
Serwisu lub w inny sposób udostępniony przez Serwis zapisał się na Newsletter będzie 
otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Serwis. Użytkownik może 
w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez 
kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.  
 
9. Serwis może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych 
Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i 
obowiązki Użytkowników.  
 
 
 
REKLAMACJA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU 
 
1. Serwis podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim 
zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie 
wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.  
 
2. Użytkownik może powiadomić Serwis o wszelkich wadach lub przerwach w 
funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).  
 
3. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: info@intarseating.pl.  
 
4. Użytkownik może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym 
miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po 
upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym 
Serwis niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości 
dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa.  
 
5. W Reklamacji Serwisu Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do 
korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.  
 
6. Serwis udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej 
otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Serwis przekaże Użytkownikowi na papierze lub 
innym trwałym nośniku.  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym 
szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu 
teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, 
a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.  
 
2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności 
pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem 
końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.  
 
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za 
działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za 
pośrednictwem własnego Konta.  
 
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w 
sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie 
zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.  
 
5. Serwis zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych 
funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy 
technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.  
 
 
 
POZOSTAŁĘ PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o 
świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw 
nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.  
 
2. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika rozwiązuje umowę o świadczenie usług 
drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Użytkownika, składając taką 
dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Użytkownika 
Serwisowi, przy czym w przypadku zgłoszenia Serwisowi żądania usunięcia Konta 
Użytkownika, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 
14 dni.  
 
3. Serwis, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje 
Użytkownika o tym na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika, w terminie 14 dni przed 
planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.  
 
4. Serwis ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie 
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu 
oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 
7 dnia roboczego.  
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5. Serwis ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Użytkownika lub dowolnej jego 
funkcjonalności. O rezygnacji Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14 
dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie 
Użytkownika oraz po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika.  
 
6. W przypadku rezygnacji przez Serwis z utrzymywania Konta Użytkownika, wszelkie 
Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Użytkownikowi w ramach Konta 
Użytkownika, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Użytkownika z 
Konta Użytkownika, mogą być wykorzystane przez Użytkownika nie później niż do dnia 
upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.  
 
7. Zastrzega się wszelkie prawa do zawartości niniejszego serwisu internetowego, zwanego 
dalej Serwisem. Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo do pobierania oraz 
drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem, iż tym samym nie narusza 
praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków należących do właściciela Serwisu. 
Jednocześnie zastrzega się, że żadna część Serwisu nie może być kopiowana i 
wykorzystywana w celach komercyjnych i marketingowych, transmitowana elektronicznie 
lub modyfikowana w inny sposób, linkowana i wykorzystywana bez uprzedniej zgody 
właściciela Serwisu.  
 
 
 
SPORY 
 
1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Serwisem, a Konsumentem zostaje poddane 
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa 
polskiego.  
 
2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem nie będącym 
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.  
 
 
 
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
2. Serwis uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) 
zmian organizacyjnych lub prawnych, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających 
zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany 
Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Serwis 
powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego 
na adres e-mail podany Serwisowi przez Klienta. Użytkownicy będą związani 
postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia 
powiadomienia o zmianie Regulaminu.  
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3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika 
może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie 
Użytkownika) bez dodatkowych opłat.  
 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2018r.  
 
 

INTAR TOOLS ROZDEJCZER Sp.J. 
Parole, ul. Szeroka 77 
05-831 Młochów 


