REGULAMIN

I.
1. Strona agrestech.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę
agrestech.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę
agrestech.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Strony agrestech.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.

II.
Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie agrestech.pl umożliwiający Usługobiorcy
bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Strony agrestech.pl.
Usługodawca – Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną 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 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON
146671333 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje pełną zdolność prawną, korzystająca z Usługi elektronicznej.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Strony agrestech.pl.
III.
1. Zawierając z Usługodawcą umowę Usługobiorca akceptuje jednocześnie treść Regulaminu.
Brak akceptacji jego zapisów uniemożliwia zawarcie umowy.
2. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie
z Polityką prywatności dostępną na stronie https://agrestech.pl.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do wskazania aktualnych danych identyfikacyjnych, adresowych
i kontaktowych, zgodnych ze stanem faktycznym, a także do bezzwłocznego ich aktualizowania.
4. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne:

a) umożliwia korzystanie Formularza Kontaktowego znajdującego się na Stronie agrestech.pl
b) projektowanie graficzne
c) tworzenie stron internetowych
5. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych
w Regulaminie.
6. Korzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne.
7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości
za pośrednictwem Formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
8. Warunki Usługi elektronicznej projektowania graficznego i tworzenia stron internetowych ustalane
i wyceniane są indywidualnie, po kontakcie z zainteresowanym Usługobiorcą.
9. Wykonywanie usługi projektowania graficznego lub tworzenia strony internetowej rozpoczyna się
po uzgodnieniu z Usługobiorcą indywidualnych warunków i podpisaniu umowy.
10.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
11.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
12.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
13.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
14.Zapłata za usługi świadczone przez Usługodawcę odbywa się na podstawie wystawianej faktury
VAT.

IV.
1. Wszelka treść i forma wykonanej Usługi elektronicznej, w szczególności tekst, fotografie, grafika,
animacje, kod strony, na której znajduje się wykonana Usługa elektroniczna i inne elementy,
które nie zostały wprowadzone do serwisu przez Usługobiorcę, stanowią własność intelektualną co
do której Usługodawca jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania.
2. Wszelkie wykorzystanie przez Usługobiorcę lub podmioty trzecie treści serwisu bez wyraźnej zgody
podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i może
powodować odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie przepisów o prawie autorskim,
prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów
prawa.
3. Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem serwisu są zarządzane,
administrowane i przetwarzane przez Usługodawcę.

V.
1. Usługobiorca może złożyć pisemną reklamację na usługi świadczone przez Usługodawcę nie później
niż w terminie jednego miesiąca od wykonania usługi, która podlega reklamacji.
2. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie jednego
miesiąca kalendarzowego od dnia złożenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
4. Usługobiorca może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

VI.
1. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę w ramach Usług elektronicznych jakichkolwiek
treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa
pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o
charakterze wulgarnym, czy obscenicznym.
2. Zabronione jest wysyłanie przez Usługobiorcę w ramach Usług elektronicznych niezamówionej
informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Zabronione jest również używanie przez Usługobiorcę w ramach Usług elektronicznych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego
w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w przepisie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

VII.
1. W przypadku umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługobiorca
będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy
w przedmiocie zamówienia Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować Usługodawcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą pisemną.
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem
www.uokik.gov.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu
od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 1.
5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827
ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą nie przysługuje m.in. w odniesieniu
do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.

VII.
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w serwisie internetowym wykonanym
w ramach Usługi elektronicznej.
3. Usługodawca ma prawo do umieszczenia w stopce podpisu wskazującego wykonawcę Usługi
elektronicznej wraz z odnośnikiem do Strony agrestech.pl. Usługobiorca zobowiązuje się natomiast
do nie usuwania ani nie wprowadzania żadnych modyfikacji oznaczenia wykonawcy Usługi
elektronicznej, umieszczonego w stopce.
4. Akceptując Regulamin Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego
postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się
przestrzegać całości zapisów Regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Usługobiorcę informacji na
żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.
6. Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Usługobiorcy (nazwa firmy, adres
strony internetowej) na liście referencyjnej Usługodawcy.
7. Żadne treści znajdujące się na stronie https://agrestech.pl nie stanowią oferty handlowej ani
informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

