Regulamin świadczenia usługi „Noclegi”
w serwisie Pinbook.pl
ADCONNECT

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. gen.
Tadeusza Pełczyńskiego 16/23, 01-471 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

0000725198,

NIP:

5272844973 REGON: 369802050,
niniejszym ustanawia

następujący

regulamin świadczenia usługi „Noclegi” w serwisie Pinbook.pl:
§1
Cel Regulaminu
Celem Regulaminu świadczenia usługi „Noclegi" w serwisie Pinbook.pl (dalej:
„Regulamin”) jest określenie zasad świadczenia usługi „Noclegi” przez
ADCONNECT

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie na rzecz użytkowników
serwisu, zasad zawierania umów oraz zasad i warunków płatności.
§2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną wykorzystane poniższe definicje lub
zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
1. „Usługodawca”

-

oznacza

spółkę

ADCONNECT

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego
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16/23,

01-471

Warszawa,

wpisana

do

Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000725198, NIP: 5272844973 REGON:
369802050;
2. „Serwis” - oznacza serwis internetowy „Pinbook.pl” dostępny pod
adresem URL : https://pinbook.pl/.
3. „Użytkownik” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która założyła konto w
Serwisie, zaakceptowała Regulamin Serwisu oraz Regulamin Świadczenia
Usługi „Noclegi";
4. „Gość”

-

oznacza

osobę

fizyczną,

osobę

prawną

lub

jednostkę

organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która korzysta z Serwisu
bez rejestracji konta;
5. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – oznacza wykonywanie
usługi na rzecz Użytkownika, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za
pomocą

Systemu

na

zamówienie

Użytkownika,

bez

jednoczesnej

obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem
sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
6. „Umowa na świadczenie usług” – oznacza umowę o świadczenie
usług „Noclegi", zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z
wykorzystaniem narzędzi techniczno – organizacyjnych na podstawie
oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej;
7. „Pakiet Usług Noclegi” - oznacza zestaw usług płatnych oferowanych
przez Usługodawcę podmiotom prowadzącym obiekty noclegowe w
zakresie promocji tychże obiektów noclegowych wśród potencjalnych
odbiorców.
§3
Wymagania w zakresie korzystania z Usługi „Noclegi”
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1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga używania przez Gościa i
Użytkownika oprogramowania sprzętu w wersji Windows 7 lub nowszej,
macOS lub Android oraz programów pozwalających na otwieranie
dokumentów w formacie PDF.
2. Warunkami podstawowymi korzystania w stopniu pełnym z Serwisu oraz
Pakietu Usług „Noclegi” są:
a) rejestracja konta w Serwisie;
b) akceptacja Regulaminu Serwisu; oraz
c) akceptacja Regulaminu świadczenia usługi „Noclegi”.
3. Z Pakietu Usług „Noclegi” może korzystać wyłącznie osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
4. Z Pakietu Usług „Noclegi” Użytkownik nie może korzystać w celach
niezwiązanych

bezpośrednio

z

jego

działalnością

gospodarczą

lub

zawodową.
5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik niniejszym potwierdza, że z
Pakietu

Usług

będzie

korzystał

wyłącznie

w

celach

związanych

bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
§4
Usługi bezpłatne na rzecz Gości
Usługodawca umożliwia każdemu Gościowi odwiedzającemu

Serwis

wyszukiwanie miejsc noclegowych w Polsce i na świecie w ramach bazy
miejsc noclegowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
§5
Pakiet Usług „Noclegi”
1. W ramach Pakietu Usług „Noclegi” Usługodawca oferuje Użytkownikowi
świadczenie

usług

Użytkownikowi

drogą

dodawania

elektroniczną
prowadzonych
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w

postaci

przez

umożliwienia

niego

obiektów

noclegowych do bazy ogłoszeniowej Serwisu w zakresie obiektów
noclegowych (dalej: „Usługi Płatne”).
2. Usługodawca oferuje Użytkownikowi również dodatkowe usługi w postaci
promocji obiektów noclegowych Użytkownika zamieszczonych w bazie
ogłoszeniowej Serwisu w zakresie obiektów noclegowych - za dodatkową
opłatą ustaloną indywidualnie dla danego podmiotu (dalej: „Usługi
Dodatkowe”).
3. W ramach Usług Płatnych Użytkownik może dodać do bazy ogłoszeniowej
Serwisu 5 (pięć) obiektów noclegowych. Dodanie kolejnych 5 (pięciu)
obiektów noclegowych wymaga wykupienia drugiego Pakietu Usług
„Noclegi”.
§6
Zamawianie Usług
1. Użytkownik zamawia Usługi Płatne w Pakiecie Usług „Noclegi" poprzez
wybór w systemie Serwisu opcji „Aktywuj konto” oraz wybranie metody
płatności, za pomocą której pobierane będą opłaty za korzystanie z
Pakietu Usług "Noclegi".
2. Użytkownik ma możliwość zamówienia Pakietu Usług "Noclegi" po
zarejestrowaniu i aktywacji konta w Serwisie.
3. Użytkownik

zamawia

Usługi

Dodatkowe

poprzez

wysłanie

do

Usługodawcy wiadomości mailowej oraz podanie budżetu, jaki gotów jest
przeznaczyć na Usługi Dodatkowe.
4. Każdy Pakiet Usług "Noclegi" przypisany może być tylko jednemu
podmiotowi.
5. Zamawiając

Pakiet

Usług

"Noclegi"

Użytkownik

wybiera

okres

abonamentowy spośród następujących:
a) 1 rok standard;
b) 1 rok premium – dodatkowe usługi do pakietu jak wyróżnienie
6. 1 roczny okres abonamentowy trwa 365 dni i liczy się od dnia
rozpoczęcia świadczenia usług włącznie.
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7. 1-roczny okres abonamentowy zaczyna się dacie rozpoczęcia świadczenia
usług i kończy się rok później w dacie odpowiadającej dniu świadczenia
usług (np. od 26 marca danego roku do 26 marca roku następnego).
8. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z Pakietu Usług
„Noclegi" poprzez wybranie w systemie Serwisu zakładki „Rezygnacja”.
Rezygnacja

jest

skuteczna

od

początku

kolejnego

okresu

abonamentowego, tj. następującego po okresie abonamentowym, w
którym rezygnacja ta została złożona. Serwis nie zwraca opłat za
niewykorzystane Usługi Płatne.
9. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Pakietu Usług „Noclegi" w danym
okresie

abonamentowym,

Pakiet

Usług

„Noclegi"

automatycznie

przedłuża się na kolejny okres abonamentowy.
§7
Opłaty
1. Za świadczenie Usług Płatnych Usługodawcy należy się wynagrodzenie:
a) w przypadku 1-rocznego okresu abonamentowego – 300 zł brutto
rocznie (dalej: „Opłata roczna”).
b) Dodatkowa usługa promocji za okres 1 roku – 200 zł brutto
2. Opłaty określone w ust. 1 można uiszczać w następujące sposoby:
a) poprzez płatność kartą kredytowa lub debetową – w tym celu
Użytkownik podaje dane karty z której ma być pobierana opłata takie
jak: imię i nazwisko właściciela karty, numer karty, datę ważności
karty oraz kod bezpieczeństwa karty (CVV);
b) poprzez PayPal
c) przelew na podstawie faktury Pro Forma
- dalej: „Metody Płatności”.
3. Opłaty roczna jest pobierana od Użytkownika jednorazowo przy użyciu
wybranej wcześniej Metody Płatności w dniu, w którym rozpoczął się
okres abonamentowy.
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§8
Zawarcie umowy na świadczenie usług
1. W celu zawarcia i wykonania Umowy na świadczenie usług wymagane
jest

udostępnienie

Usługodawcy

przez

Użytkownika

następujących

danych:
1. imię i nazwisko i firma lub nazwa podmiotu;
2. dane rejestracyjne podmiotu takie jak numer KRS, NIP, REGON – w
przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą
3. adres e-mail do korespondencji;
4. numer telefonu komórkowego.
2. Użytkownik zawiera Umowę na świadczenie usług z Usługodawcą poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu oraz zamówienie Pakietu Usług
„Noclegi” i wybranie Metody Płatności.
3. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy, ze względu na fakt, że
z Usług Płatnych korzysta wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z
jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
§9
Faktury
1. Na

życzenie

Użytkownika

Usługodawca

wystawia

fakturę

VAT

na

po

jej

podstawie danych do faktury VAT podanych przez Użytkownika.
2. Faktura

doręczana

jest

Użytkownikowi

w

terminie

3

dni

wystawieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 10
Świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie.
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2. Usługodawca świadczy usługi z należytą starannością uwzględniającą
profesjonalny charakter usług, ze szczególną dbałością o interesy i wizerunek Użytkownika.
3. Usługodawca świadczy usługi w czasie przez siebie ustalonym, tak aby
jednak zapewnić sprawne ich wykonywanie.
§ 11
Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik udostępni w formie pisemnej wszelkie możliwe informacje,
które umożliwią Usługodawcy sprawne wykonywanie usług. Informacje
mniejszej wagi Użytkownik

może udostępnić również w formie ustnej

poprzez swoich przedstawicieli.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści niezgodnych z
prawem, w szczególności treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić
w błąd lub naruszających dobra osobiste.
§ 12
Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca

ponosi

odpowiedzialność

cywilnoprawną

wynikającą

z

obowiązujących przepisów prawa za prawidłowe wykonanie swoich
obowiązków umownych względem Użytkownika.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z
jego winy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wywołane przerwami w dostępie do Pakietu Usług „Noclegi”
jeżeli

przerwy

te

zostały

wywołane

koniecznością

konserwacji,

modernizacji oraz aktualizacji;
b) szkody wywołane przerwami w dostępie do Pakietu Usług „Noclegi”,
które

zostały

wywołane

działaniami

osób

trzecich,

za

które

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności atakami
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hakerskimi;
c) szkody wywołane utratą zamieszczonych danych i dokumentów
zamieszczonych przez Użytkownika w bazie ogłoszeniowej Serwisu w
zakresie obiektów noclegowych, jeżeli wynikły one z:
(1)

działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne,
które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie można
zapobiec, jak również za skutki innych zdarzeń obiektywnie
utrudniających
częściowe

lub

uniemożliwiających

wykonanie

obowiązków

całkowite

lub

wynikających

z

Regulaminu, nawet przy zachowaniu szczególnej staranności,
takich jak w szczególności:
(2)

działania Użytkownika;

(3)

działania osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności.

4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez
Użytkownika danych, które są nieprawdziwe lub nieprawidłowe oraz za
podanie przez niego danych osób trzecich bez ich zgody.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność
danych zawartych w bazie ogłoszeniowej Serwisu w zakresie obiektów
noclegowych.
6. Użytkownik

ponosi

wyłączną

odpowiedzialność

za

prawdziwość

i

prawidłowość podanych przez niego danych.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z
Pakietu Usług „Noclegi”, w szczególności za skutki decyzji podjętych na
podstawie informacji zamieszczonych w bazie ogłoszeniowej Serwisu w
zakresie obiektów noclegowych.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez
Użytkownika swoich danych logowania do Serwisu osobom trzecim.
9. Usługodawca

nie

ponosi

odpowiedzialności,

w

szczególności

odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z
Pakietu Usług „Noclegi” przez Użytkownika w sposób sprzeczny z
niniejszym

Regulaminem,

Regulaminem
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Serwisu

lub

z

przepisami

powszechnie obowiązującego prawa.
§ 13
Zasady techniczne
1. Użytkownik

ponosi

wyłączną

odpowiedzialność

za

prawdziwość

i

prawidłowość podanych przez niego danych.
2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez
Użytkownika danych, które są nieprawdziwe lub nieprawidłowe oraz za
podanie przez niego danych osób trzecich bez ich zgody.
3. Usługodawca zapewnia, że świadczenie usługi drogą elektroniczną objęte
jest ochroną przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
§ 14
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych w zakresie stosunków pomiędzy stronami została
określona w Polityce Prywatności Serwisu. Postanowienia tam zawarte są
wiążące dla stron.
§ 15
Prawa autorskie
1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności
przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności
intelektualnej, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe.
2. Powyższe treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej
formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
3. Użytkownik umieszczając
towarowe

tym

zamieszczanych

samym
w

w

swoich reklamach marki,

oświadcza,

reklamie

że

oznaczeń

przysługują
słownych

mu

loga,

znaki

prawa

graficznych

i

do
ich

wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik udziela
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również tym samym Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji z
prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w
reklamie oznaczeń słownych i graficznych na czas nieokreślony. Licencja
obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną,
techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji,
wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych
Usługodawcy

oraz

powszechne

udostępnianie,

w

tym

w

sieciach

komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
4. W przypadku, gdy oświadczenie Użytkownika określone w ust. 3 okaże
się

w

całości

lub

jakiejkolwiek

części

nieprawdziwe

Użytkownik

zobowiązany jest zaspokoić w całości roszczenia osób trzecich oraz
naprawić szkody lub zwrócić wydatki poniesione przez Usługodawcę.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku
zmiany Regulaminu Usługodawca informuję o tym Użytkownika pocztą email na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy na świadczenie usług w
terminie 7 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej przez strony rozpoznawać
będzie sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem jest wyłącznie prawo polskie.
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