REGULAMIN
http://motodyna.pl/
§1
Określenie Właściciela Platformy

1. Właścicielem platformy motodyna.pl jest:
Moto Music Studio Michał Jeleń
z siedzibą w 41-500 Chorzów ul.Michała Wolskiego 4a/12
NIP 627-199-21-98
REGON: 277847753
Tel. +48 793-202-183
E-mail: kontakt@motodyna.pl
Zarejestrowany w Urzędzie Miasta Chorzów pod numerem: 000893436/2015

§2
Postanowienia ogólne
1. Portal motodyna.pl [dalej Portal] świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz
zgodnie z odpowiednimi przepisami usługi prowadzenia konta oraz udostępnienia platformy
pośredniczącej w celu wymiany danych.
2. Portal przeznaczony jest jedynie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale
mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Dostawca [dalej Dostawca] jest to podmiot/organizacja zarejestrowana na stronach internetowych
Portalu i poprawnie zweryfikowana przez pracownika Portalu.
4. Użytkownik [dalej Użytkownik] jest to osoba/podmiot/organizacja korzystająca z Usług Portalu:
dodająca ogłoszenia publikowane na stronach internetowych Portalu, przeglądająca pełną zawartość
Portalu, wysyłająca zapytania do Dostawców.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Użytkownikiem/Dostawcą.
6. Ceny za usługi dodatkowe podane na stronach internetowych Portalu są cenami brutto (zawierają
podatek VAT).
7. Usługi dostępne na Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3
Warunki ogólne udostępnienia Portalu

1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej motodyna.pl .
2. Dostęp do podstawowej zawartości portalu nie wymaga rejestracji.
3. Portal nie pobiera opłat za przeglądanie podstawowej zawartości.

§4
Rejestracja kont Dostawców
1. Portal udostępnia w swych ramach możliwość rejestracji kont Dostawców.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na
stronach internetowych Portalu.
3. Warunkiem poprawnej rejestracji Dostawcy jest podanie danych pozwalających na jego weryfikację.
Portal potwierdza rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu interaktywnym
adres e-mail z prośbą o weryfikację. Portal może odmówić rejestracji gdy dane budzą uzasadnione
wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
4. Konto Dostawcy przeznaczone jest dla osób prawnych, spółek, jednoosobowych działalności
gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących
we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. Wypełnienie formularzy interaktywnych zawartych na stronach Portalu służących do rejestracji
konta Dostawcy może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu
wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków
Dostawcy.
6. Konto Dostawcy pozwala na:
- wyświetlanie zawartości stron Portalu,
- otrzymywanie zapytań generowanych przez Użytkowników,
- korzystanie z wszystkich dodatkowych usług dostępnych na stronach Portalu.
7. Portal weryfikuje wszystkie konta Dostawców, oraz dane podane podczas rejestracji.
8. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych, oraz zdjęć umieszczonych w
Portalu przy użyciu swojego konta.
9. Dostawca zobowiązuje się do nie publikowania zdjęć, wizerunków, danych osób trzecich bez
posiadania ich pisemnej zgody.
10. Dostawca korzystając z wymienionych w §4 pkt 6 uprawnień zobowiązuje się do nie
wykorzystywania Portalu w celach niezgodnych/łamiących obowiązujące przepisy prawne.
11. Dostawca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

12. Umowa na prowadzenie konta Dostawcy zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Portal
danych przedstawionych przy rejestracji, wraz z loginem poprzez wysłanie wiadomości na podany przy
rejestracji adres email. Umowa na prowadzenie konta Dostawcy ma charakter bezterminowy.

§5
Rejestracja kont Użytkowników
1. Portal udostępnia w swych ramach możliwość rejestracji kont Użytkowników.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na
stronach Portalu.
3. Warunkiem poprawnej rejestracji Użytkownika jest podanie danych pozwalających na jego
weryfikację. Portal potwierdza rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu
interaktywnym adres e-mail z prośbą o weryfikację. Portal może odmówić rejestracji gdy dane budzą
uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
4. Konto Użytkownika pozwala na:
- wyświetlanie zawartości stron Portalu,
- generowanie zapytań wysyłanych do dostawców,
- zawarcie umowy kupna sprzedaży z Dostawcą,
- korzystanie z wszystkich dodatkowych usług przeznaczonych dla Użytkowników dostępnych
na stronach internetowych Portalu.
5. Portal weryfikuje wszystkie konta Użytkowników, oraz dane podane podczas rejestracji.
6. Portal zastrzega sobie prawo do nie opublikowania ogłoszenia w uzasadnionych przypadkach. W
szczególności gdy ogłoszenie zawiera treści obraźliwe, wulgarne, bądź budzące wątpliwości co
prawdziwości i rzetelności.
7. Użytkownik dodając ogłoszenie wyraża zgodę na jego publiczną publikację.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w ramach swojego konta treści. W
szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych, oraz zdjęć umieszczonych
w Portalu.
9. Użytkownik zobowiązuje się do nie publikowania zdjęć, wizerunków, danych osób trzecich bez
posiadania ich pisemnej zgody.
10. Użytkownik korzystając z wymienionych w §5 pkt 4 uprawnień zobowiązuje się do nie
wykorzystywania Portalu w celach niezgodnych/łamiących obowiązujące przepisy prawne.
11. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
12. Umowa na prowadzenie konta Użytkownika zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez
Portal danych przedstawionych przy rejestracji, wraz z loginem poprzez wysłanie wiadomości na
podany przy rejestracji adres email. Umowa na prowadzenie konta Użytkownika ma charakter
bezterminowy.

§6
Zapytania / Zakładka „Wyniki”
1. Użytkownik wypełniając odpowiednie formularze interaktywne na stronach Portalu ma możliwość
generowania zapytań.
2. Zapytania kierowane są do Dostawców posiadających w swej ofercie asortyment wymagany przez
Użytkownika.
3. Podczas generowania zapytania Dostawca nie otrzymuje żadnych danych osobowych pozwalających
dokładnie określić Użytkownika. Dostawca otrzymuje jedynie dane wymagane do sporządzenia
rzeczowej wyceny.
4. Wygenerowanie zapytania wiążę się z otrzymaniem przez Użytkownika ofert handlowych
dotyczących asortymentu wymaganego przez Użytkownika. Oferty handlowe znajdują się w zakładce
„Wyniki”.
5. Portal nie ingeruje w dane przedstawione przez Dostawców podczas odpowiedzi na zapytanie.
6. Użytkownik ma możliwość wyboru Dostawcy u którego może złożyć zamówienie. Złożenie
zamówienia jest wykonywane poprzez podstronę Portalu „Wyniki”.
7. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez skorzystanie z odpowiednich formularzy interaktywnych
w zakładce „Wyniki”.
8. Zawarcie umowy pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, następuje z chwilą potwierdzenia przez
Użytkownika wyboru Dostawcy w zakładce „Wyniki”, o czym Dostawca jest automatycznie
powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania pomiędzy stronami wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
9. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami
prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno
Użytkownik, jak i Dostawca, po wyborze przez Użytkownika oferty w zakładce „Wyniki”, może
dochodzić zawarcia tej umowy.
10. Niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika oferty w zakładce „Wyniki”, Użytkownik i Dostawca
otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje przekazane Portalowi przez
Użytkownika/Dostawce, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer
telefonu, adres, nazwę, adres korespondencyjny, konto bankowe.
11. Dostawca może przekazać Użytkownikowi dodatkowe informację podczas odpowiedzi na
zapytanie. Informacje te mogą dotyczyć m.in. ograniczeń rękojmi, stanu towaru, terminów realizacji.
Dostawca zobowiązuje się nie namawiać, ani nie oferować Użytkownikowi innych transakcji, poza
Portalem.
12. Dostawca oraz Użytkownik powinni nawiązać kontakt mający na celu realizację postanowień
zawartej umowy w ciągu 7 dni od momentu wyboru oferty.
§7
Odpowiedzialność Portalu
1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkownika/Dostawcy w ramach stron
internetowych Portalu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych

w ramach Portalu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez
Dostawców/Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych
w ramach stron internetowych Portalu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez
Użytkowników/Dostawców, zdolność Dostawców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników
wybierających ofertę.
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Dostawcę oraz Użytkownika umowy.
4. Portal nie sprawdza stanu towarów oferowanych przez Dostawców w ramach stron internetowych
Portalu, zastrzega sobie jednak możliwości zmian błędnie ustawionych parametrów opisujących
podstawowe właściwości towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Dostawcę oraz Użytkownika.
5. Portal może usunąć ofertę lub zapytanie w przypadku, gdy narusza ono postanowienia Regulaminu
lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływa na dobre imię Portalu. Wskutek usunięcia
oferty informacje jej dotyczące są niedostępne, Użytkownik nie może wybrać oferty, a wszelkie
czynności Dostawcy odnośnie oferty nie wywołują skutku. Wskutek usunięcia zapytania informacje
jego dotyczące są niedostępne, Dostawcy nie mogą składać ofert, a wszelkie czynności Użytkownika
odnośnie zapytania nie wywołują skutku.
§8
Prowizje
1. Portal nie pobiera opłat z tytułu rejestracji.
2. Portal nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia konta Dostawcy/Użytkownika.
3. Portal nie pobiera żadnych opłat od użytkowników kont Użytkownika.
4. Portal pobiera prowizję w wysokości 2% od wartości każdej zawartej za pośrednictwem stron
internetowych Portalu umowy sprzedaży. Prowizją w wysokości 2% obciążany jest Dostawca.
5. Dostawca ostatniego dnia danego miesiąca otrzymuje Fakturę VAT wraz z raportem sprzedaży
stanowiącym załącznik nr. 1 do Faktury VAT. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Faktury VAT w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania Faktury VAT.
6. Raport sprzedaży o którym mowa w §8 pkt. 5 zawiera:
- datę złożenia oferty przez Dostawcę,
- datę wyboru oferty Dostawcy przez Użytkownika,
- nazwę przedmiotu oferty,
- wartość przedmiotu podaną przez Dostawcę w momencie składania oferty,
- wysokość prowizji każdej transakcji,
- wysokość prowizji wszystkich transakcji w danym okresie rozliczeniowym.
7. Zapłata za Fakturę VAT następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Faktury VAT na numer konta
bankowego podany na fakturze.
8. Faktura VAT wysyłana jest na adres email podany przy rejestracji konta Dostawcy.

9. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym
usunięciem Konta Dostawcy. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności
Konta Dostawcy jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności wobec Portalu.
10. W przypadku nadpłaty, Portal zwraca na podany przez Dostawcę numer konta pełną kwotę
nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania Portalu,
bądź stwierdzenia przez pracownika Portalu występowania nadpłaty.
11. Wyjątkiem od §8 pkt. 10 jest przypadek gdy nadpłata powstała na koncie Dostawcy zalegającego z
opłatami za Faktury VAT na rzecz Portalu. W takim przypadku nadpłata jest przeznaczana na pokrycie
aktualnego zadłużenia Dostawcy.
12. Dostawca wyraża zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
13. Dostawca w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie
elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres kontakt@motodyna.pl
§9
Reklamacje
1. Użytkownik/Dostawca może kontaktować się z Portalem w sprawie usług świadczonych na
podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik/Dostawca może się kontaktować w formie:
- pisemnej na adres
Moto Music Studio Michał Jeleń
ul.Michała Wolskiego 4a/12
41-500 Chorzów
- telefonicznej pod numerem telefonu: 793-202-183,
- emailowo pod adresem kontakt@motodyna.pl .
3. Użytkownik/Dostawca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie
nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- dane kontaktowe,
- dane pozwalające na weryfikację Dostawcy/Użytkownika na stronach Portalu,
- opis zastrzeżeń.
5. Jeżeli dane przedstawione podczas składania reklamacji będą niekompletne, Portal skontaktuje się
z Dostawcą/Użytkownikiem w celu uzupełnienia danych.
6. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz
z opisem niezgodności.
7. Wyjątkiem od reguły opisanej w §9 pkt 6 są reklamacje złożone po upływie 90 dni od ujawnienia się
przyczyn reklamacji.

§10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik będący
Konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyśle w
terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Użytkownika, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: kontakt@motodyna.pl
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Portal w pełni wykonał usługę za
wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem (w szczególności: gdy Użytkownik złożył
zapytanie, lub wybrał ofertę Dostawcy).
§11
Rozwiązanie Umowy
1. Świadczenie usług w ramach kont Użytkownika/Dostawcy ma charakter bezterminowy, z
zastrzeżeniem zdania następnego. Użytkownik/Dostawca może w każdym momencie świadczenia
usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
- listowny pod adresem:
Moto Music Studio Michał Jeleń
ul.Michała Wolskiego 4a/12
41-500 Chorzów
- emailowy pod adresem kontakt@motodyna.pl.
2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
3. Wyjątkiem od §11 pkt. 2 są przypadki:
- gdy Użytkownik/Dostawca w ciągu 30 dni poprzedzającym zgłoszenie chęci rozwiązania umowy
uczestniczył w wystawianiu zapytań, przedstawianiu ofert w ramach Portalu,
- Dostawca posiada nieuregulowane należności wobec Portalu.
4. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez
Użytkownika/Dostawcę) Portal może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem
siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wyjątkiem od tej reguły są przypadku opisane w §11 pkt.
3.
5. Rozwiązanie przez Użytkownika/Dostawcę umowy odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od
złożenia ostatniej oferty, ostatniego zapytania przez Użytkownika/Dostawcę.

§12
Ochrona prywatności
1. Użytkownik rejestrując się na stronach internetowych Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach określonych w Regulaminie przez właściciela Portalu (Moto Music Studio
Michał Jeleń, 41-500 Chorzów ul.Michała Wolskiego 4a/12, NIP: 627-199-21-98, REGON: 277847753).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności w zgodzie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Użytkownik/Dostawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Dostawca/Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych osobowych
dotyczących innych Użytkowników/Dostawców, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od
Użytkownika/Dostawcy, którego dane dotyczą. Otrzymane w ramach Portalu informacje
Użytkownik/Dostawca może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z zawarciem umowy kupna
sprzedaży .

§13
Środki techniczne
1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania ogłoszeń, dodawania zapytań, składania ofert
niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa skryptów Java;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies.
§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych Portalu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi/Dostawcy na adres e-mail
wskazany podczas rejestracji.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w
pkt. 3.

6. Portal uznaje, iż Użytkownik/Dostawca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział
umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 5.
§15
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem/Dostawcą a Portalem jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozstrzygane przez właściwe
polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z
pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym
Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje
o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo
polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Moto Music Studio Michał Jeleń
41-500 Chorzów
ul.Michała Wolskiego 4a/12
kontakt@motodyna.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy
następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY
Moto Music Studio Michał Jeleń
41-500 Chorzów
ul.Michała Wolskiego 4a/12
kontakt@motodyna.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:
1. _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Użytkownika:______________________________________________________
Adres Użytkownik:_______________________________________________________________
Żądania Użytkownika: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od
umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

