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Preambuła

1.

Warunki te wydawane przez spółkę KIRO development s.r.o., NIP 272 48 160, z siedzibą w Pradze 3, Vinohrady,
Slezská 2310/115, kod pocztowy 130 00, osoba prawna, zarejestrowana przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, plik nr
107476, reprezentowaną przez Peter Váverka, Członkiem Zarządu, zgodnie z definicją zawartą w § 273 ustawy nr
513/1991 Coll., kodeksu handlowego (dalej "VOP"). Biuro Kira znajduje się przy ul. Šaldova 26, Praga 8 - Karlin.

2.

Kiro w ramach swojej działalności gospodarczej, do których niniejsze Warunki mają zastosowanie, zapewnia
pośrednictwo wynajmu miejsc parkingowych, rezerwację miejsca parkingowego, opłaty za usługi parkingowe oraz
usługi powiązane opisane poniżej w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem portalu
www.bezpecneparkovani.cz i aplikacji mobilnych.

3.

Zasady i warunki są integralną częścią umowy między Kira i Partnerami, a także między Kira i Operatorem
Parkingu.

4.

Prawa i obowiązki Kira, Partnera i Operatora szczegółowo w Umowie stosuje się do nich niniejszymi Warunki.

5.

Umowa została zawarta z odniesieniem do Warunków Ogólnych, które stanowią integralną część, a Partner i
Operator Parkingu podpisaniem Umowy wyraża zgodę na niniejsze warunki. Odmienne postanowienia umowy
mają przed niniejszymi Warunkami pierwszeństwo.

6.

Warunki są dostępne na internetowej stronie Kira www.bezpecneparkovani.cz.

7.

Kiro oświadcza, że podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wszystkie kwoty finansowe, o których mowa w
Umowach, albo w Warunkach zawierają podatek VAT.

I.
Definicje pojęć
Warunki Ogólne spółki KIRO development s.r.o.
BEZPECNEPARKOVANI.CZ
Bonus dla celów niniejszego Regulaminu oznacza zniżkę na parking, wyrażoną w procentach i obliczane z ilości transakcji
płatniczych za usługi wykorzystywane Partnerem przez okres czasu określony w Umowie z Partnerami.

Kiro dla celów niniejszych Warunków oznaczają firmy Kiro development s.r.o., NIP 272 48 160, z siedzibą Praha 3,
Vinohrady, Slezská 2310/115, kod pocztowy 130 00, osoba prawna zarejestrowana przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, Nr
pliku 107476, reprezentowaną przez Peter Váverka, Członek Zarządu. E-mail info@bezpecneparkovani.cz, kontakt tel. +420
728 702 232, Nr. Konta bankowego 240446589 / 0300.
Klient dla celów niniejszego Regulaminu oznacza osobę trzecią, która może mieć interes w korzystaniu z Usługi Kira.
Aplikacja dla celów niniejszego Regulaminu oznacza aplikację stosowaną do korzystania z portalu za pośrednictwem
telefonów komórkowych posiadających funkcję pobierania aplikacji i korzystania z niej.
Nagroda dla celów niniejszego Regulaminu oznacza kwotę, którą Operator zobowiązany jest do zapłaty spółce Kiro za
oferowanie miejsc parkingowych na parkingu Operatora przez portal www.bezpecneparkovani.cz i otrzymywanie płatności
/ przedpłat transakcjami płatniczymi na wynajem miejsc parkingowych.
Kodeks handlowy oznacza ustawę nr 513/1991 Coll., Kodeksu spółek handlowych, z późniejszymi zmianami.
Miejsca parkingowe dla celów niniejszego Regulaminu oznacza obszar o określonej wielkości wyznaczony na parkingu dla
pojazdów silnikowych.
Parking dla celów niniejszego Regulaminu oznacza parkingu zarządzany przez Operatora. Baza danych parkingów jest
regularnie aktualizowana na portalu.
Opłata za parking dla celów niniejszego Regulaminu oznacza cenę za wynajem miejsca postojowego na parkingu przez
określony czas parkowania pojazdów na parkingu, a ustalona przez Operatora parkingu i opublikowany na Portalu lub
zasadach działania.
Za rzetelność cen odpowiedzialny jest Operator parkingu.
Partner dla celów niniejszych Warunków oznaczają Stronę Umowy, który jest zainteresowany wykorzystaniem i polecaniem
Usług dla swoich klientów.
Transakcje Płatnicze dla celów niniejszego Regulaminu oznacza przeniesienie kwot odpowiadających płatnościom za
parking lub inne usługi za pośrednictwem Serwisu.
Portal dla celów niniejszego Regulaminu oznacza portal internetowy
www.bezpecneparkovani.cz, zarządzany spółką Kiro i aplikacje mobilne.
Potwierdzenie dla celów niniejszego Regulaminu oznacza elektroniczne potwierdzenie przez SMS / e-mail przeznaczony dla
Klient po dokonaniu rezerwacji i / lub transakcji płatniczej.
Prowizja dla celów niniejszego Regulaminu oznacza prowizję z całkowitej liczby dokonanych transakcji płatniczych za
pośrednictwem Usług przez Klienta na polecenie Partnera.
Zasady eksploatacji dla celów niniejszego Regulaminu oznacza zasady działania poszczególnego parkingu, które Operator
parkingu jest zobowiązany przekazać Spółce Kiro w formacie PDF.
Operator dla celów niniejszego Regulaminu oznacza Właściciela parkingu, który na podstawie Umowy z Kira wynajmuje
miejsca parkingowe dla klientów.
Kod promocyjny dla celów niniejszego Regulaminu oznaczają określony kod składający się z numerów / liter używane do
identyfikacji wykonania transakcji płatniczych na zalecenia partnerów.
Rejestracja dla celów niniejszego Regulaminu oznacza rejestrację klienta za pośrednictwem portalu, w którym klient
wypełnia odpowiednie polu i będzie mu na portalu utworzone konto klienta.
Reklamacja dla celów niniejszego Regulaminu oznacza zarzuty podniesione przez Klienta na spółkę Kiro lub Operatora z
jakiegokolwiek powodu związanego z korzystaniem z Usług lub wynajęcia miejsca postojowego.

Rezerwacja dla celów niniejszego Regulaminu oznaczają zarezerwowanie przez Klienta miejsce na parkingu za
pośrednictwem portal, na wstępnie wybraną datę i czas.
Zniżki dla celów niniejszego Regulaminu oznacza rabat udzielony Klientowi przez spółkę Kiro lub Operatora na wynajęcie
miejsca parkingowego.
Usługa dla celów niniejszego Regulaminu oznacza usługi świadczone przez spółkę Kiro zapewniająca wynajęcie miejsca
postojowego, wyszukiwanie i rezerwację miejsca parkingowego i umożliwienie płatności za parking zgodnie z niniejszym
Regulaminem, lub innych usług (np. myjnia samochodowa) za pośrednictwem portalu prowadzonego przez Kiro.
Umowa z Partnerem dla celów niniejszego Regulaminu oznacza porozumienie o współpracy w korzystaniu z usług między
Kiro i Partnerem.
Umowa z Operatorem dla celów niniejszego Regulaminu oznacza umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług przez
Operatora Parkingu zawarta pomiędzy Kiro i Operatorem.
Płatność SMS dla celów niniejszego Regulaminu oznacza płatność dokonaną przez SMS.
Realizacja transakcji płatniczych, w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznaczają pełną opłatę za wynajęcie miejsc
parkingowych lub korzystanie z innych usług świadczonych przez Portal, gdzie przez dokończenie transakcji się rozumie
przekazanie kwoty na konta spółki Kiro.
Konto Kira dla celów niniejszego Regulaminu oznacza rachunek bankowy otwarty do celów przyjmowania transakcji
płatniczych.
Konto Klienta dla celów niniejszego Regulaminu oznacza konto klienta na portalu o nazwie "Moje konto" stworzony po
właściwej rejestracji, w którym są przechowywane dane dotyczące klienta i jego aktywność na Portalu.
Korzystanie z usług z zalecanych przez Partnerów dla celów niniejszego Regulaminu oznacza wykonanie transakcji
płatniczych przez wprowadzenie kodu promocyjnego Partnera.

II.
Umowy z Partnerami

1.

Umową zawartą pomiędzy spółką Kiro i Partnerami dojdzie do nawiązania współpracy, gdzie Partner jest
zainteresowany korzystaniem z Usług dla swoich Klientów lub dla siebie a Kiro chce te Usług do Klientów lub
Partnerów bezpośrednio dostarczać.

2.

Partner może swoim Klientom polecić Usługi lub korzystać nich sam, według warunków Umowy, a tymi
warunkami Partner ma prawo do wypłaty prowizji lub premii za dokończone transakcje płatnicze.

3.

Partner kwalifikują się do premii lub prowizje gdy zrealizuje transakcje płatnicze i tylko pod warunkiem, że
korzystanie z Usług będzie na polecenie Partnera lub Partner bezpośrednio. Kwota prowizji lub premii zostanie
ustalona w traktacie.

4.

Prowizja wyrażona jest jako procent od wartości płatności dokonanych w ciągu okresu czasu przewidzianego w
umowie z Partnerem, z realizowanych transakcji płatniczych za wykorzystanie Usług polecanych przez Partnerów.

5.

Bonus jest wyrażony jako procent od wartości płatności dokonanych w ciągu okresu czasu określonego w umowie
z Partnerem, z realizacji transakcji płatniczych za Usługi na zalecenia Partnera lub bezpośrednio Partnerem.

6.

Do korzystania z Usług poleconych przez Partnerów lub bezpośrednio przez Partnera nastąpi, gdy podczas
dokonywania transakcji płatniczych, Klienta lub osoba dokonująca transakcji płatniczej, w odpowiednim polu na
portalu, wpisze określony kod promocyjny, który przez portal zostanie zaakceptowany, lub kiedy kod promocyjny
zostanie wprowadzona automatycznie po wybraniu łącza internetowego portalu. Warunki korzystania z kodu
promocyjnego ustanawia Partner.

7.

Weryfikacja liczby i wartości transakcji płatniczych, w celu określenia premii lub prowizji robiona jest przez spółkę
Kiro za pośrednictwem portal lub Konta Kiro. Kiro jest obowiązany do przekazania dokumentów na podstawie
których nastąpi fakturowanie bonusu lub premii w ciągu 3 dni roboczych od daty upływu terminu określonego w
umowach z Partnerami.

8.

Prowizja, która należy się Partnerowi w ramach Umowy oraz niniejszego Regulaminu będzie fakturowana spółce
Kiro zawsze za rozliczenia w poprzednim okresie czasu określonego w umowie, chyba że Umowa stanowi inaczej.
Płatność faktury jest 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Kiro. Rachunek musi przestrzegać
ustawowych przesłanek fakturowania, w przypadku że warunki te nie są spełnione Kiro jest uprawniony do zwrotu
faktury Partnerowi. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie doręczenia faktury spełniającej wszystkie
wymogi określone w niniejszym ustępie.

9.

Uprawnienie Partnera do Bonusu pojawia się, gdy dochodzi do liczby transakcji płatniczych przy użyciu Usług
naszych Partnerów, ustalonych w umowie dla każdego określonego okresu czasu wskazanego w umowie. Bonus,
do którego Partner był uprawniony na podstawie umowy i niniejszego Regulaminu, będzie Partnerowi przekazany
najwcześniej w następnym okresie czasu, przewidzianym w Umowie jako termin dla określenia liczby transakcji
płatniczych na świadczenie Usług w ramach Umowy, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bonus można wykorzystać
na następne usługi, a nie na usługi, z których dany bonus powstał.

10. W przypadku zakończenia umowy o współpracy Kiro z Partnerem, Partner jest zobowiązany do wydania spółce
Kiro noty korygującej na Bonusy, które w czasie trwania umowy nie udało się wykorzystać. Nota korygująca może
być wydane tylko na Bonus, który powstał w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozwiązanie umowy, którego
długość jest określona w umowie z Partnerami. Bonusy nie można łączyć.
11. Jeśli Partner nie wykorzysta Bonusu w określonym czasie, bonus ten przepada.
12. Partner i Kiro niniejszym wyraźnie zgadzają się, że Partner nie ma żadnych innych roszczeń na rzecz Kiro, z
wyjątkiem roszczeń z tytułu prowizji lub premii/bonusów. Prowizje i premie są zawarte, wszystkie inne koszty
poniesione Partner. Wszelkie inne koszty poniesione w związku z niniejszą Umową lub niniejszym Regulaminem
nie jest Partner uprawniony do żądania od spółki Kira, a spółka Kiro, nie jest zobowiązany do spełnienia
jakichkolwiek innych żądań partnerskich.
13. Umowa z Partnerem jest zawarta na czas nieokreślony, chyba że uzgodniono inaczej w umowie.
14. Umowa może być zakończona którąkolwiek ze stron bez jakiegokolwiek powodu. Długość okresu wypowiedzenia
wynosi 3 miesiące kalendarzowe i biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym pisemne
zawiadomienie zostało dostarczone drugiej Stronie.
15. W przypadku naruszenia umowy lub niniejszego Regulaminu jest uprawniona Strona, po tym co druga Strona,
która naruszyła warunki, nie naprawi poruszeń, ani też przez wezwanie drugiej Strony do naprawy w terminie 14
dni, ma Strona prawo do rozwiązania Umowy. Rozwiązanie jest skuteczne z chwilą otrzymania pisemnego
zawiadomienia o rezygnacji od Strony.

III.
Umowa z właścicielem parkingu
1.

Umową zawartą pomiędzy spółką Kiro i właścicielem parkingu (dalej Operatorem) dojdzie do nawiązania
współpracy, gdzie spółka Kiro zobowiązuje się, poprzez portal, oferować wynajem miejsc parkingowych na

parkingu Operatora, a za wynajem miejsc parkingowych będzie otrzymywać zapłatę i / lub będzie
zabezpieczać realizację transakcji płatniczych. Operator natomiast zobowiązuje się do płacenia za tą usługę
spółce Kira kwotę ustaloną w ramach Umowy z Operatorem.
2.

W załączniku nr 1 Umowy z Operatorem jest zawarta dokładna specyfikacja Parkingu, zwłaszcza jego adres /
lokalizacja, liczba miejsc parkingowych z informacją dla jakiego rodzaju pojazdów są przystosowane, liczba
zapasowych miejsc parkingowych, czy parking nie / jest strzeżony i jakie są godziny otwarcia. W Załącznik nr
1 Umowy z Operatorem jest także zawarty aktualny parkingowy cennik. W przypadku zmiany cennika
Operator jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tych zmian do spółki Kiro i upewnij się o aktualizacji
cennika na portalu. W przypadku niespełnienia tego warunku. Operator jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody tym spowodowane.

3.

Wynagrodzenie składa się z ustalonej kwoty za oferowanie miejsc parkingowych oraz parkingów na portalu
wynikająca z liczby przeprowadzonych transakcji płatniczych. W umowie z Operatorem jest ustalono czy
Operator jest zobowiązany do zapłaty stałego i zmiennego wynagrodzenia, czy tylko jednego z nich.

Prawa i obowiązki Operatora
4.

5.

6.

7.

8.

9.

W celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy z Operatorem jest wymagane, aby Operator
zarezerwował minimalną liczbę miejsc parkingowych określonych w Umowie z Operatorem, których
Operator nie może oferować lub wynajmować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. W
przypadku naruszenia tego warunku przez Operatora, jest spółka Kiro uprawniona do dochodzenia
odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę niematerialną od Operatora, niezależnie od tego, czy tym
naruszeniem jakakolwiek szkoda powstała. W przypadku złożenia wniosku o naruszenie obowiązków
Operatora na mocy niniejszego ustępu, Operator jest zobowiązany zwrócić spółce Kiro zebrane płatności za
wynajem miejsc parkingowych po odliczeniu wynagrodzenia dla spółki Kiro i zapłacić jednorazową
dwukrotność umownej kary w wysokości kwoty za wynajem reklamowanego miejsca parkingowego.
Operator zobowiązany jest do zapewnienia nieograniczonego parkingu parking dla klientów, którzy
skutecznie dokonać rezerwacji, po okresie, w którym klient uiścił opłaty za miejsce postojowe na parkingu. W
przypadku naruszenia tego obowiązku
W przypadku wniesienia roszczenia jest Operator zobowiązany do zaspokojenia roszczenia bez pomocy spółki
Kiro, dotyczy to reklamacji na miejsce parkingowe, parking lub Operatora. W innych przypadkach Operator
jest zobowiązany przekazać reklamację do spółki Kiro. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień
regulaminu i obowiązków odszkodowawczych i kar umownych. Zarzut podniesiony przez Klienta na mocy
poprzednich ustępów, Operator jest zobowiązany zgłosić spółce Kiro.
Operator, jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy z lub najpóźniej w momencie podpisania niniejszej
umowy przekazać spółce Kiro Regulamin Parkingu, w związku z wystawieniem na portalu. W przypadku
zmiany Regulaminu Parkingu, jest Operator zobowiązany do przekazania aktualnego regulaminu co najmniej
na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian oraz upewnić się o publikacji na portalu. Regulamin musi
zawierać wszystkie instrukcje postępowania na parkingu, prawa i obowiązki Klienta i innych osób
przemieszczających się na parkingu, jak również wszystkie inne warunki i informacje w odniesieniu do
parkingu i jego wykorzystania. W przypadku niezgodności Operatora Operator jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody spowodowane przez nich. W przypadku niespełnienia tego warunku. Operator jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody tym spowodowane.
Operator zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia spółce Kiro, odpowiadające procentu uzgodnionemu w
umowie z ogólnej liczby realizacji transakcji płatniczych za okres określony w umowie z Operatorem. W celu
określenia podstawy obliczania wynagrodzenia, jest ustalana na dzień transakcji płatniczych, a nie na okres
czasu, na który jest wynajmowane miejsce parkingowe.
Strony uzgadniają, że Operator nie jest upoważniony do zawarcia jakiejkolwiek umowy z osobą trzecią ani
nawiązać jakiejkolwiek współpracy, na podstawie której, miejsca parkingowe oferowane by były do
wynajęcia Klientom przez jakiekolwiek inne internetowe, mobilne czy wirtualne wyszukiwarki niż przez
Portalu, ani nie jest upoważniony do przyjęcia innej płatności od Klienta za wynajęte miejsce parkingowe na
parkingu niż przez portal. Wyjątek płatności bezpośrednie od Klientów Operatora. Operator jest
upoważniony do wynajmowania miejsc parkingowych na parkingu samodzielnie, bez udziału osób trzecich,
lub wyłącznie na stronie internetowej Operatora.

10. Operator niniejszym wyraża zgodę i zezwala spółce Kiro zapewnić Bonus Partnerom lub Klientom za wynajem
miejsca postojowego na parkingu w ramach niniejszych Regulaminu. Bonusy na wynajem miejsc
parkingowych będą wykorzystywane przy płatności Partnera lub Klienta w ramach niniejszego Regulaminu za
pośrednictwem spółki Kiro, a cena wynajmu miejsca postojowego na parkingu zostanie wypłacona w tym
przypadku Operatorowi, po odliczeniu Bonusu.
11. W przypadku, gdy parking Operatora jest oznaczony jako parking strzeżony, odpowiada Operator za szkody
zgodnie z § 435 ustawy nr 40/1964 Sb., Kodeks cywilny.
12. Operator oświadcza, że zgadza się z warunkami i metodami wykorzystania parkingu i miejsc parkingowych na
parkingu, ich rezerwacją i wynajem za pośrednictwem Portalu, dalej opisany w niniejszym Regulaminie i
warunki te musi dotrzymywać.
13. Operator ma obowiązek opublikować na Portalu regulamin, ceny, dokumentację fotograficzną Parkingu oraz
wszystkie parametry parkingu, takie jak, czy parking jest strzeżony lub niestrzeżony. Przed publikacją
informacji Operator musi zapytać spółkę Kiro o ich akceptację. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych
informacji będzie oczywiście błędny lub naruszy dobre obyczaje, Kiro ma prawo do usunięcia tych informacji
z Portalu. Oświadczenie o zafałszowania lub sprzeczne z dobrymi obyczajami informacjami, spółka Kiro
decyduje według własnego uznania. Dla wszystkich opublikowanych informacji oraz prawa i obowiązki z nich
wynikające, jak również do nieujawniania informacji, które mają być ujawnione, jest odpowiedzialny
Operator. Operator jest odpowiedzialny za szkody lub straty niemajątkowe wyrządzonej przez spółkę Kiro,
Klienta lub osoby trzecie w związku z publikowanymi informacjami, lub w z tym, że informacje nie były
ujawnione.
14. Operator jest zobowiązany do wystawienia na parkingu tablic Portalu, które spółka Kiro dostarczy
Operatorowi, w widocznym miejscu na parkingu. Operator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o
Portal na swojej stronie internetowej oraz w innych publikacjach Operatora.

Prawa i obowiązki Kira

15. Kiro ma obowiązek i prawo do zawarcia Umowy z Operatorem parkingu w celu włączenia parkingu do
Portalu, a za pośrednictwem Portalu oferować wynajem miejsc parkingowych na parkingu dla Klientów.
16. Kiro jest zobowiązany na wezwanie Operatora do zatwierdzenia Regulaminu parkingu, reagować w
rozsądnym czasie i potwierdzić zgodę lub sprzeciw w związku z umieszczeniem regulaminu na Portalu
zgodnie z propozycją.
17. Kiro jest uprawniony do pośredniczenia w płatnościach za wynajem miejsc parkingowych na warunkach
niniejszego Regulaminu i otrzymywać transakcje płatnicze na konto Kiro.
18. Kiro jest zobowiązany do zapewnienia, że Klient po wykonaniu transakcji płatniczych otrzyma potwierdzenie
wpłaty za wynajem miejsca postojowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
19. Kiro jest upoważniony do ujawnienia na Portalu informacyjny i zdjęć parkingu.
20. Jeśli klient wniesie reklamację do spółki Kiro, Spółka ta przekaże niniejszą reklamację Operatorowi lub
rozpatrzy ją bez pomocy Operatora.
21. Strony postanawiają, że w celu oszacowania wynagrodzenia, kontrolę i kalkulację całkowitej kwoty transakcji
płatniczych dokonywać będzie spółka Kiro i na podstawie tej kalkulacji wystawi Operatorowi fakturę za
wynagrodzenia. Nieakceptacja Operatora z fakturą, nie zwalnia Operatora od obowiązku zapłaty wykazanego
na fakturze wynagrodzenia Kiro. Zastrzeżenia do kwoty naliczonej, Operator jest zobowiązany należycie
uzasadnione na piśmie i dostarczyć spółce Kiro dostarczyć, w inny przypadku spółka Kiro nie jest
zobowiązana do wykazania czynności.
22. Kiro jest obowiązany niezwłocznie przenieść na konto Operatora pozostałą kwotę z konta Kiro po obliczeniu i
odliczeniu wynagrodzenia.
23. W przypadku otrzymania sprzeciwu z fakturą, za wynagrodzenia w poprzednim akapicie, jest spółka Kiro
zobowiązany do sprawdzenia faktury i pisemnie wysłać Operatorowi odpowiedź, czy faktura jest poprawna
lub nową fakturę. Operator jest zobowiązany po otrzymaniu komunikatu lub nowej faktury na podstawie
niniejszego akapitu, zapłacić wynagrodzenie spółce Kiro.

24. Kiro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu znajduje się na parkingu, lub za jakiekolwiek
uszkodzenia mienia pozostawionego w samochodach lub na parkingu.
25. W przypadku, gdy Operator zwróci Klientowi zapłaconą już kwotę na podstawie prawidłowego i
terminowego anulowania rezerwacji, jest spółka Kiro zobowiązany do zwrotu Operatorom zapłaconej części
wynagrodzenia, jeżeli kwota ta przekroczy łączną kwotę zapłaconej opłaty za parking i zryczałtowanej opłaty
za rozpatrzenie anulowania na mocy niniejszego Regulaminu. Zwrot opłaty za anulowanie rezerwacji na mocy
niniejszego akapitu będzie wyregulowane notą korygującą.
26. Kiro ma prawo do zmiany danych zawartych w Portalu.
Wynagrodzenie i fakturowanie

27. Operator na podstawie faktur wystawionej przez spółkę Kiro, przekazuje wynagrodzenie Kiro z płatnością
podaną na fakturze. Faktury będą przekazywane regularnie co miesiąc. W przypadku dużej liczby
wykonanych transakcji płatniczych, Kiro jest uprawniony do wystawienia faktury za wynagrodzenie i za
krótszy okres czasu (niż miesiąc), a Operator jest zobowiązany do zapłacenia tej faktury.
28. Faktura zostanie dostarczona Operatora wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, z wyjątkiem gdyby
strony uzgodniły inaczej w konkretnym przypadku.
29. Po wystawieniu faktury i odliczeniu wynagrodzenia i innych świadczeń należnych się spółce Kiro na
podstawie umowy z Operatorem lub niniejszym Regulaminie, Kiro jest zobowiązana przenieść resztę kwoty z
Kiro konta dotyczących transakcji płatniczych zrealizowanych na parkingu Operatora, na konto Operatora.

Inne postanowienia

30. Umowa z Operatorem jest zawarta na czas nieokreślony, chyba że umowa stanowi inaczej.
31. Umowa może być którakolwiek ze stron z jakiegokolwiek powodu wypowiedziana. Okres wypowiedzenia
wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym pisemne
zawiadomienie zostało dostarczone drugiej Stronie.
32. W przypadku naruszenia umowy z Operatorem lub niniejszego Regulaminu lub działając przeciwko interesom
legalnych strony, strona ta może odstąpić od umowy z Operatorem. Rozwiązanie Umowy jest skuteczne z
chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpienia drugiej strony.
33. Do wypowiedzenia współpracy przez Kiro i Operatora może dojść w związku z konkretnym parkingu. Prawa i
obowiązki innych parkingów w ramach umowy z Operatorem, pozostają bez uszczerbku.
34. W przypadku wypowiedzenia umowy o współpracy Kiro i Operatora, Operator jest zobowiązany do pełnego
zaspokojenia Klienta, który przed momentem zakończenia stosunku umownego dokonał rezerwacji miejsca
postojowego na parkingu lub dokonał transakcji płatniczej. W celu zaspokojenia tych klientów jest Operator
zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy i w odniesieniu do niniejszego
Regulaminu, jak również Klient i Kiro, jakby stosunki umowne nie zostały zakończone. W przypadku
naruszenia tego obowiązku odpowiada Operator za szkody i straty niematerialne, i w sytuacji gdyby żadna
realna szkoda Klientowi lub spółce Kiro nie powstała. W przypadku złożenia wniosku o naruszenie
obowiązków Operatora na mocy niniejszego ustępu, Operator jest zobowiązany zwrócić spółce Kiro zebrane
płatności za wynajem miejsc parkingowych po odliczeniu wynagrodzenia dla spółki Kiro i zapłacić
jednorazową dwukrotność umownej kary w wysokości kwoty za wynajem reklamowanego miejsca
parkingowego.
35. Pozostałe zobowiązania muszą być w razie rozwiązania Umowy rozstrzygane nie później niż do 14 dni od daty
ustania stosunku umownego.

IV.
Procedura eksploatacji

1.

Klient przyjmuje do wiadomości, że każda parking ma własny regulamin i warunki, które Klient jest
zobowiązany przestrzegać. Procedura pracy znajduje się na Portalu lub jest tam umieszczony link z
przekierowaniem na regulamin danego parkingu.

2.

Dla wszystkich parkingu razem, aktualne są przepisy ustawy nr 361/2000 Sb., o ruchu drogowym, w
szczególności zakaz wjazdu pojazdów nienadających się do użytkowania na drodze, zgodnie z prawem.

3.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania na parkingu znaków informacyjnych, oznaczeń i instrukcji osób
obecnych na parkingu zgodnie z instrukcją Operatora. Klient jest zobowiązany do zapewnienia
bezpieczeństwa na parkingu, przestrzegania zakazu parkowania w miejscach zarezerwowanych dla innych
celów lub w miejscach parkingowych dla konkretnych klientów.

4.

Klient jest zobowiązany do korzystania z miejsca postojowego przyznaną dla jego typu pojazdu.

5.

Klient zobowiązany jest parkować pojazd na parking strzeżony i nie zostawiać cennych ruchomych aktywów
lub środków pieniężnych, zwierząt i osób poniżej 18 roku życia.

6.

Klient zobowiązany jest, przed opuszczeniem pojazdu, wyłączyć silnik samochodu.

V.
Portal
1.

Portal służy do wyszukiwania parkingów z wolnymi miejscami parkingowymi do wynajęcia, rezerwacji miejsca
postojowego i płatności za wynajem parkingu - zrealizowanych transakcjami płatniczymi oraz korzystania z innych
usług, przy czym funkcja wyszukiwania i wykonania transakcji płatniczych przez portal może być używana
oddzielnie lub razem. Funkcja Rezerwacja może być używany tylko w połączeniu z obsługą transakcji płatniczej.

2.

Na Portalu jest dostępna instrukcji obsługi korzystania z Portalu.

VI.
Rejestracja

1.

Na Portalu Klientów może się zarejestrować, gdy do odpowiednich pól wpisze wymagane informacje, po
prawidłowym i właściwym wypełnieniu zostanie utworzone konto Klienta na Portalu.

2.

Konto Klienta jest wykorzystywana do szybkiego i łatwego logowania się do Portalu i dokonywania rezerwacji. Po
rejestracji, Klient będzie zalogować się na koncie Klienta, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło.

3.

Rejestracją Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od spółki Kiro i Portalu i
akceptację niniejszego Regulaminu.

4.

Na portalu jest dostępna instrukcji obsługi korzystania z Konta Klienta.

VII.
Rezerwacja

1.

Za pośrednictwem Portalu może Klient dokonać rezerwacji miejsca parkingowego.

2.

Przy rezerwacji, wyślę klient wypełniony formularz na Portalu z informacją o wybranym parkingu i terminie, który
Go interesuje w związku z dokonaniem wynajęcia miejsca parkingowego.

3.

Termin i czas parkowania jest możliwe wybrać maksymalnie do jednego (1) roku kalendarzowego od daty
zakończenia rezerwacji w zmysł niniejszego Regulaminu. Okres 1 roku kalendarzowego według poprzedniego
ustępu musi obejmować długość doby rezerwacji miejsca parkingowego. Ostatni dzień terminu parkingowego
może być ostatni dzień okresu 1 roku kalendarzowego na podstawie niniejszego ustępu. Portal nie dokona
rezerwacji, której termin będzie przekracza jeden rok kalendarzowy od daty rezerwacji.

4.

Po wypełnieniu odpowiedniego formularza na Portalu, nastąpi kalkulacja ceny za parking na termin i okres
wybrany przez Klienta.

5.

Rezerwacja miejsca parkingowego jest poprawnie zakończona, zrealizowaniem transakcji płatniczej.

6.

O płatności i instrukcji dokonanej rezerwacji będzie Klient informowany za pośrednictwem SMS, e-mail lub
aplikacji na telefon komórkowy, gdzie będzie dostarczone potwierdzenie o dokonaniu rezerwacji i transakcji
płatniczej. To potwierdzenie, Klient musi okazać na wybranym parkingu.

7.

Potwierdzenie jest zarówno fakturą i posiada prawnie wymagane informacje.

8.

Dokończeniem rezerwacji według tego Regulaminu, powstaje stosunek umowny pomiędzy Klientem a
Operatorem, jak również prawa i obowiązki wynikające ze niniejszego Regulaminu oraz odpowiednich prawnych
przepisów.

9.

W przypadku błędnie wprowadzonych danych rezerwacji lub transakcji płatności, Klient zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić spółkę Kiro o tym fakcie i podać poprawne informacje. Przy niespełnieniu tego
obowiązku, spółka Kiro nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

10. W przypadku, jeśli Klient wybierze niepoprawnie przy rezerwacji parking lub datę i godzinę, którą jest
zainteresowany wynajmem miejsca parkingowego, a jeśli dokonał już transakcji płatniczej, może zażądać od Kiro,
poprzez e-mail, zmiany powyższych błędnie wprowadzonych parametrów. Wniosek o zmianę na podstawie
niniejszego ustępu musi być dostarczony do spółki Kiro, co najmniej w ciągu jednego dnia roboczego przed
błędnie zarezerwowanym terminem i terminem, o którego nową rezerwację Klient żąda. W przypadku błędnie
wybrane danych na podstawie niniejszego ustępu spółka Kiro nie ponosi odpowiedzialności.
11. W przypadku korzystania z samoobsługowej transakcji płatniczej bez wcześniejszej rezerwacji, postanowienia
niniejszego Regulaminu stosuje się analogicznie.

VIII.
Transakcje płatnicze

1.

Do pomyślnie zakończonej rezerwacji, Klient musi dokonać transakcji płatniczych.

2.

Transakcja płatnicza jest możliwe dokonać sposobem wymienionym na Portalu.

3.

Płatność formą Premium SMS jest opisana na Portalu.

4.

Płatność przelewem jest opisana na Portalu.

5.

Płatności online kartą kredytową przebiegać będzie zgodnie z opisem podanym na Portalu.

6.

Przesyłając płatności za parking lub inne usługi transakcją płatniczą, Klient wyraża zgodę na naliczoną cenę i
niniejszy Regulamin.

IX.
Reklamacje

1.

W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez spółkę Kiro według niniejszego Regulaminu,
dostarczy Klient pisemną reklamację do spółki Kiro. Dostarczenie reklamacji powinno przebiec w sposób określony
w niniejszym Regulaminie.

2.

W przypadku reklamacji związanych z parkingiem, miejscem parkingowym lub zdarzeń, które wystąpiły w trakcie
lub w związku z realizacją parkowania na parkingu, Klient dostarcza skargę bezpośrednio do Operatora, zgodnie z
niniejszym Regulaminem lub w ramach obowiązujących Zasad Działania na parkingu.

3.

Jeżeli reklamacja, według poprzedzającego akapitu, zostanie dostarczona spółce KIRO, lub jeśli przyczyna
reklamacji nie będzie z winy spółki Kiro, Kiro nieuzasadnionego opóźnienia przekaże roszczeń Operatorowi, a Kiro
nie jest zobowiązany do spracowania reklamacji. Kiro nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez
Operatora, a nie rozstrzyga tych reklamacji na mocy niniejszych Regulaminu lub zgodnie z przepisami Operatora.

4.

Reklamacje, Klient powinien należycie uzasadnić i przyłączyć do niej wszystkie dokumenty potwierdzające skargę.
W reklamacji, Klient musi określić swoje dane, identyfikację pojazdu, parking, postój i czas, kiedy twierdził, że do
uszczerbku doszło, jak powód reklamacji powstał i co jest przedmiotem skargi.

5.

W przypadku gdy reklamacja dotyczących usług świadczonych przez spółkę Kira, na podstawie niniejszego
Regulaminu, nie jest obowiązkowe reklamację odpowiednio uzasadniać ani popierać odpowiednimi
dokumentami, spółka Kiro poprosić Klienta o pisemne uzasadnienie i odpowiednią dokumentację, na które
wyznaczy Klientowi rozsądny czas.

6.

W sytuacji, że Klient nie odpowie na wezwanie spółki Kira w wyznaczonym czasie, według ustępu
poprzedzającego, Kiro może reklamację odrzucić.

7.

Jeżeli reklamacja skierowana do spółki Kiro, wynikających z niniejszego Regulaminu jest w pełni udokumentowana
i poparta odpowiednimi dokumentami, Kiro zbadania zasadność roszczenia, a o rozstrzygnięciu poinformuje
Klienta w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.

Jeśli roszczenie w poprzednim akapicie poprawne i uzasadnione, spółka Kiro naprawi szkodę w rozsądnym czasie.

X.
Wspólne uzgodnienia

1.

Spółka Kiro nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na Parkingach, jak i za wszystkie rzecz
pozostawione w pojazdach.

2.

Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy na datę i godzinę, na którą Klient dokonał rezerwację,
nie będą na parkingu wolne miejsca parkingowe dla danego typu pojazdu, a Klienta z tego powodu nie
zaparkuje na parkingu, jest on uprawniony do zwrotu zapłaconej kwoty za wynajem parkingowego miejsca.
W tym przypadku jednak Klient nie ma prawa do odszkodowania.

3.

Przy wjeździe i wyjeździe na rezerwowane miejsce na parkingu, Klient jest zobowiązany do pokazania
potwierdzenia rezerwacji, lub dostosować się do sposób, który jest w regulaminie danego parkingu, lub

zgodnie z instrukcjami od pracowników parkingu. W przypadku, gdy podczas wyjazdu Klient nie zapłacił
pełnej opłaty za wynajem miejsca parkingowego za postoju na parkingu, jest zobowiązany do zapłaty różnicy
na miejscu według sposób określony w regulaminie parkingu, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub zgodnie
z instrukcjami pracowników parkingu .
4.

Klient ma prawo, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęcia wynajmu parkingu, na który Klient dokonał
rezerwację, anulować rezerwacji, która odbywa się za pośrednictwem portalu. W tym przypadku Klient ma
prawo do zwrotu zapłaconego parkingu po odliczeniu kwoty ryczałtowej w wysokości 50 CZK, używane na
pokrycie kosztów administracyjnych Kiro, a to w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Kiro anulowania
rezerwacji. Kiro jest zobowiązany do zwrotu Klientowi opłaty parkingowej za anulowaną rezerwację, według
metody e wybranej na Portalu. Wniosek o anulowanie Klient wysyła wiadomość e-mail na adres e-mail spółki
Kiro wraz z numerem rezerwacji i podając numer konta, gdzie należy uiścić opłatę postojowego wypłacane
po potrąceniu kwoty ryczałtowej na podstawie niniejszego ustępu.

5.

Kiro niniejszym zastrzega sobie prawo, w terminie trzech dni przed rozpoczęciem czasu rezerwacji,
prawidłowo wypełnioną rezerwację, anulować bez podawania przyczyny. O anulowaniu na mocy niniejszego
ustępu, spółka Kiro będzie informować Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem, i w terminie trzech dni
zwróci Klientowi opłatę za parking.

6.

Kiro zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji lub transakcji płatniczej, jeżeli wolne miejsca na wybranym
Parkingu zostały wyczerpane, a także jeśli Operator będzie nieprawidłowo wykonywania swoje obowiązki
wynikających z umowy z Operatorem lub niniejszym Regulaminem.

7.

W przypadku nieoczekiwanego zdarzenia ze względu na wyjątkowe okoliczności na stronie spółki Kiro lub
Operatora lub osób trzecich, głównie składające się z przekazania danych lub utraty środków
porozumiewania się na odległość, lub innych problemów technicznych, lub błędu pisarskiego, klient nie
będzie mógł zaparkować w ciągu 30 minut od rozpoczęcia najmu, na miejscu wybranym przez właściwie
dokonaniu rezerwacji , Klient ma prawo domagać się zwrotu opłaty za parking.

8.

Klient niniejszym udziela zgody spółce Kiro do zarządzania, przetwarzania i przechowywania danych
osobowych udostępnionych przez KIRO za pośrednictwem Portalu lub w celu wykonania transakcji
płatniczych, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. Prawo do zarządzania przetwarzanie i przechowywanie
danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem niniejszym udziela Klient zgodę na czas nieokreślony.
Dane osobowe będą wykorzystywane przez Kiro w związku ze świadczeniem usług przez Portal, a także w
celu zapoznania Klienta z innych usługami spółka Kiro oraz wysyłania wiadomości marketingowych.

9.

Dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem oznaczają i poufne dane, takie jak numer identyfikacyjny
Klienta lub numer karty kredytowej, którą Klient dokona transakcji płatniczej, data ważności i CVV / CVC kod.

10. W przypadku niewłaściwego użycia logo lub renomy Portalu lub spółki Kiro w związku z promocją według
niniejszego Regulaminu przez Operatora lub Partnera. Są Oni zobowiązani do zapłaty odszkodowania i
naprawienia krzywdy wynikającą z ich odpowiedzialności. Przed wdrożeniem promocji według niniejszego
Regulaminu, Operator lub Partner powinien zażądać uprzedniej, pisemnej zgody od spółki Kiro, realizacja
promocji jest możliwa tylko w przypadku, gdy została na nią udzielona zgoda Kiro, z wyjątkiem obowiązku
promowania według niniejszego Regulaminu. Partner i Operator nie jest uprawniony do korzystania z Logo
spółki Kiro lub Portalu do innych celów lub w innym kontekście niż określone w niniejszym Regulaminie, jeżeli
nie daje Kiro pisemnej zgody.

XI.
Postanowienia końcowe

Przepisy prawne

Prawa i obowiązki w niniejszym Regulaminie, umowy z Partnerami i Umowy z Operatorami są regulowane przede wszystkim
przez odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami, oraz ogólnie obowiązujących przepisów
prawa w Czeskiej Republice.
Dodatek do umowy z Partnerem i umowy z Operatorem
Wszystkie zmiany umowy z Partnerem lub umowy z Operatorem lub niniejszy Regulamin jest możliwe tylko i wyłącznie w
postaci pisemnych kolejno numerowanych dodatków, na podstawie całkowitego i wzajemnego porozumienia Kiro i
Partnera lub Operatora. Wszystkie zmiany lub dopełnienia wykonane na umowie z Partnerem lub umowie z Operatorem
własnoręcznie, które są potwierdzone podpisami obu Stron umowy, mają pierwszeństwo przed postanowieniami umowy,
które są w druku. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu nie jest możliwe robić inaczej niż pisemne poprawki do umowy z
Partnerem lub umowy z Operatorem, zgodnie z pierwszym zdaniem.
Znaczenie tytułów
Nagłówki użyte w poszczególnych postanowień umowy z Partnerem lub umowy z Operatorem lub Regulaminie, są natury
formalnej, w żaden sposób nie wpływają na treść tych przepisów.
Dostarczanie
Kiro, Partner, Operator i Klient zgadza się, że każdy dokument, oświadczenie, zawiadomienie lub inne dokumenty powinny
zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, Kiro, Partnerów, Operatorów i Klientów
wymienionych w nagłówku umowy z Partnerem lub umowy z Operatorem, w Regulaminie lub wprowadzone za
pośrednictwem portalu. W przypadku jeżeli Partner lub Operator lub Klient nie posiadają adres e-mail, komunikacja będzie
dostarczana listem poleconym za pośrednictwem przesyłki pocztowej, na adres podany w umowie z Partnerem, umowie z
Operatorem lub adres podany przez Klienta przy Rejestracja na Portalu. Jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy
nastąpi zmienia adresu, Strona ta lub Klient niezwłocznie powiadomić drugą Stronę lub KIRO o tej zmiany w sposób
określony w tym artykule. Jeżeli Strona lub Klienta w momencie dostarczenia listu przez listonosza, nie będzie pod danym
adresem. Korespondencja ta zostanie na poczcie. Nieodebranie przez Stronę lub Klienta przesyłki, do 10 kalendarzowych dni
od dnia dostarczenie awizo, ustanawia się ostatni dzień tego terminu za dzień dostarczenia, także kiedy Strona lub Klient o
dostarczeniu nie wiedział. Strony i Klient również zgadzają się z dostarczaniem standardowych dokumentów i informacji
przez Portal. Dokument uznaje się za doręczoną w piątym dniu od daty opublikowania na Portalu. Partner, Operator i Klient
są zobowiązani do regularnego odbieranie wiadomości e-mail. E-maile wysyłane według niniejszego Regulaminu uważa się
za doręczone z chwilą odesłania, niezależnie od tego, czy odbiorca o e-mail wie. Kiro nie ponosi odpowiedzialności za błędy
w transmisji elektronicznej.
Siła wyższa
Strona lub Kiro nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie lub Partnerowi naruszeniem
zobowiązań wynikających z danej umowy lub niniejszego Regulaminu, jeżeli naruszenie nastąpiło wskutek przeszkody, które
powstały niezależnie od Strony i uniemożliwiają wykonanie swoich obowiązków. Jeżeli nie da się rozumnie założyć, że tą
przeszkodę lub jej skutki Strona mogła naprawić lub przezwyciężyć, a także żeby Strona w momencie powstania umowy
mogła daną przeszkodę przewidzieć. Strona lub Kiro nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody tylko tak długo, jak ta
przeszkoda istnieje. Przeszkoda dla celów tego przepisu oznacza siłę wyższą, w szczególności, ale nie wyłącznie, klęska
żywiołowa, powódź, pożar, strajk, lub inne okoliczności Stronami całkowicie niekontrolowane. Jeśli istnieją przeszkody
wymienione powyżej, Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków prawnych w celu zapewnienia, że mimo tych
przeszkód, cel umowy mógłby być spełniony, np. stworzyć dodatki do umowy o treść, które powinny np. zmienić termin
realizacji umowy, itp. Strony są zobowiązane do informowania się nawzajem o powstaniu okoliczności siły wyższej, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 5 dni roboczych od dnia, w którym takie zdarzenie wystąpi.
Współpraca Stron
Strony Umowy zobowiązują się do wykonywaniu swoich obowiązków na podstawie stosownej umowy dając maksymalne
wysiłki, aby zapewnić sobie nawzajem maksymalną współpracę, aby celu Umowy został spełniony o ile to możliwe w jak
największej mierze. Podczas trwania Umowy są Strony związane swoimi obowiązkami i zobowiązują się nie robić niczego, co
by mogło poruszyć prawa i obowiązki drugiej Strony Umowy.
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z Umów z Partnerami lub Umowy z Operatorem lub z Klientem w związku z nimi, będą
rozstrzygane za porozumieniem Stron. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu polubownie, może któraś ze Stron się
zwrócić, zgodnie z ustawą nr 99/1963 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, do miejscowego Sądu właściwego.
Klauzula rozdzielności
Jeśli tak się stanie, że Umowa Partnerem lub Umowy Operatorem lub Regulamin zostanie unieważnione, w całości lub w
części, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, przepisem, który najlepiej pasuje do
przeznaczenia umowy lub Regulaminu, i to w ciągu 30 dni po tym, jak umowa stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub
okaże się, że jest ona nieważna.
Liczba kopii
Umowa z Partnerem lub Umowa z Operatorem, jest wykonywany w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w
formie oryginałów, każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz, jeśli nie jest w umowie inaczej. Wraz z Umową z Partnerem
lub Umowy z Operator otrzymuje Partner lub Operator kopię Regulaminu, które są integralną częścią Umów z Partnerem i
Umowy z Operatorem. W przypadku gdy Partnera lub Operator nie otrzymają kopii Regulaminu, będzie w Umowie
wskazany link do strony internetowej, gdzie jest Regulamin z dostępem bezpłatnym. Regulamin jest również publikowany
na Portalu.
Ważność i skuteczność Umowy
Umowa z Partnerem i Umowa z Operatorem wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. Regulamin
skutecznie wejdzie w życie z dniem podpisania umowy lub w dniu publikacji w aplikacji sieci Web. Partner, Operator i Klient
niniejszym wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Regulamin będzie zatem automatycznie zaktualizowany i
opublikowany na Portalu, który wchodzi w życie w dniu publikacji i jest obowiązującą wersją.
Okoliczności powstania Umowy
Strony, jak również Klienci deklarują, że Umowa została zawarta w drodze wzajemnego porozumienia, na podstawie ich
wolnej woli, a nie w niebezpieczeństwie lub w inny niewygodnych warunkach, że Strony z Umową się zapoznali oraz
warunki akceptują, a na dowód tego złożą niniejszym swoje podpisy

