Elektroniczny Katalog Firm - REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów kupna/sprzedaży
poprzez stronę internetową pod adresem www.katalogfirm.sklep.pl
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Sprzedawcą i administratorem strony internetowej jest Zakład Telekomunikacji "iService Telecom"
Marcin Maziarz z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
NIP: 8531519124, REGON: 361742354.
§2. Ze sprzedawcą można się kontaktować telefonicznie pod numerem 515 328 777 w godzinach pracy,
elektronicznie pod adresem katalog@iservice.com.pl lub pisemnie pod adresem skr. pocztowa 402,
66-400 Gorzów Wlkp.
§3. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) dla transakcji krajowych.
Każda sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.
§4. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym rolniczą), osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o ile posiada zdolność prawną.
Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
§5. Przedmiotem sprzedaży jest ważna bezterminowo licencja na użytkowanie oprogramowania
komputerowego służącego do przeszukiwania i prezentacji zbioru danych oraz jego przekształcania do
postaci plików CSV i XML. Funkcjonalność oprogramowania określa instrukcja obsługi.
§6. Sprzedawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe na oprogramowanie, o którym mowa
w §5 a prawa te nie są obciążone roszczeniami osób trzecich.
§7. Do oprogramowania dołączony jest zbiór danych podmiotów gospodarczych, pochodzący wyłącznie
z oficjalnych rejestrów urzędowych, aktualny na koniec dnia wskazanego jako oznaczenie wersji.
Dane zawarte w zbiorze są z mocy prawa danymi publicznie dostępnymi.
§8. Integralną część regulaminu stanowi cennik.
ROZDZIAŁ III - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§9. Dokonanie zakupu poprzedzone jest złożeniem zamówienia. W tym celu należy wypełnić i zatwierdzić
formularz dostępny na stronie internetowej. Osoba reprezentująca podmiot gospodarczy, składając
zamówienie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swoich danych osobowych
w stopniu niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia i wystawienia faktury VAT.
§10. Niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia sprzedawca wysyła na adres
e-mail kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia
zamówienia w przypadku jeśli:
1. dane podane w formularzu budzą wątpliwości co do autentyczności;
2. wskazany jako kupujący podmiot nie istnieje lub nie prowadzi działalności gospodarczej;
3. zamówienie dotyczy aktualizacji, na rzecz podmiotu nieuprawnionego.
§11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera co najmniej:
1. dane kupującego;
2. saldo ewentualnej nadpłaty;
3. wartość brutto zamówienia;
4. kwotę pozostającą do zapłaty (różnica kwot z ust.3 i 2);
5. numer rachunku bankowego sprzedawcy;
6. termin ważności zamówienia (§13 ust.1).
§12. Wartość brutto zamówienia niemającą pokrycia w nadpłacie, kupujący uiszcza na rachunek bankowy
sprzedawcy.

§13. Sprzedawca anuluje nieopłacone zamówienie w przypadku
1. upływu 96 godzin od chwili przyjęcia, jeśli w tym czasie nie zostanie zaksięgowana wpłata
całkowitej należności;
2. na żądanie kupującego;
3. przyjęcia od kupującego kolejnego zamówienia albowiem w jednym czasie może istnieć tylko
jedno nieopłacone zamówienie;
ROZDZIAŁ IV - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§14. Zamówienie jest realizowane w terminie do końca dnia, w którym zaksięgowano wpłatę całkowitej
należności.
§15. Jeżeli w chwili przyjęcia zamówienia kupujący ma nadpłatę w wysokości równej lub wyższej niż wartość
brutto zamówienia, zamówienie jest realizowane niezwłocznie a §13 ust.1 i §14 nie stosuje się.
§16. Realizacja zamówienia polega na:
1. wysłaniu nośnika DVD z nagraną kopią oprogramowania i zbioru danych, listem poleconym, na
adres pocztowy wskazany przez kupującego (tylko w kraju);
2. umożliwienie kupującemu pobrania kopii oprogramowania i zbioru danych przez sieć Internet,
według instrukcji wysłanej kupującemu na wskazany adres e-mail.
§17. Za wysyłkę pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
RODZIAŁ V - NADPŁATA
§18. Każda płatność, która wpłynie na rachunek bankowy sprzedawcy zostanie uznana jako nadpłata
w przypadku, gdy w chwili księgowania:
1. brak jest nieopłaconego zamówienia lub takowe zostało anulowane;
2. kwota wpłaty jest zbyt niska aby zrealizować oczekujące nieopłacone zamówienie.
§19. O zaksięgowaniu nadpłaty sprzedawca zawiadomi kupującego przez e-mail.
§20. Na pisemny wniosek kupującego, sprzedawca zwróci nadpłatę na wskazany rachunek bankowy, w ciągu
3 dni od wpływu wniosku, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej określonej w cenniku. Na kwotę opłaty
manipulacyjnej sprzedawca wystawi kupującemu notę księgową (obciążeniową).
§21. Nadpłata nie jest oprocentowana.
ROZDZIAŁ VI - GWARANCJA
§22. Sprzedawca gwarantuje zgodność zbioru danych z treścią oficjalnych rejestrów urzędowych w zakresie
danych, jakie zbiór ten zawiera. Jednak sprzedawca nie gwarantuje zupełności zbioru a w szczególności
tego, że zbiór zawiera dane wszystkich podmiotów figurujących w rejestrze urzędowym.
§23. Sprzedawca nie zweryfikował i nie skorygował żadnych danych pochodzących z rejestru urzędowego
a jedynie umieścił je w swoim zbiorze danych w brzmieniu takim-jakim-są. W szczególności kupujący nie
może wysuwać roszczeń, że podmiot nie prowadzi działalności pod określonym adresem w sytuacji, jeśli
podmiot zgłosił taki adres do rejestru urzędowego a taki sam adres zawarty jest w zbiorze danych.
§24. Sprzedawca udziela informacji o ilości rekordów zawartych w zbiorze w danej wersji. Za rekord
zawierający numer telefonu i/lub adres e-mail uznaje się element zbioru, w którym odpowiednie pole
zostało wypełnione jakąkolwiek wartością.
§25. Odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się wyłącznie do strat rzeczywiście poniesionych przez
kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści.
ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§26. Na życzenie kupującego sprzedawca może wykonywać czynności i usługi związane z obróbką danych,
inne niż wymienione w cenniku i regulaminie. Warunki świadczenia takich usługi i terminy zapłaty są
uzgadniane indywidualnie z kupującym i regulowane na podstawie odrębnych umów.
§27. Sprzedawca może w każdej chwili zawiesić lub zaprzestać wydawania kolejnych wersji oprogramowania
i aktualizacji dołączonego do niego zbioru danych, o czym poinformuje na stronie internetowej.
§28. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

CENNIK
PIERWSZY ZAKUP
Cena produktu w przypadku pierwszego zakupu lub jeśli od wydania wersji poprzednio kupionej do wydania
wersji bieżącej upłynęło więcej niż 179 dni:
Cena netto

Cena brutto

99,00 zł

121,77 zł

AKTUALIZACJA
W tabeli podano liczbę dni, jaka upłynęła od wydania wersji poprzednio kupionej do wydania wersji bieżącej.
Data wydania widnieje na dolnym pasku w głównym oknie programu.
Fakturę za aktualizację wystawia się na tego samego nabywcę, który kupił poprzednią wersję bazy EKF!
Cena netto

Cena brutto

Różnica wersji

25,00 zł

30,75 zł poniżej 14 dni

35,00 zł

43,05 zł 14-29 dni

45,00 zł

55,35 zł 30-59 dni

55,00 zł

67,65 zł 60-89 dni

65,00 zł

79,95 zł 90-179 dni

WYSYŁKA
Cena netto

Cena brutto

(bezpłatnie)
7,00 zł

Sposób wysyłki/udostępnienia
elektronicznie

8,61 zł pocztą, na nośniku DVD

Opłata za wysyłkę jest doliczana do ceny zakupu bazy EKF lub jej aktualizacji
ZWROT NADPŁATY
1,4% zwracanej kwoty + 1 zł.

