REGULAMIN SERWISU „MOTOCYKLISTA”
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1 Wstęp
§ 1. Regulamin serwisu „Motocyklista” powstał z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa funkcjonowanie serwisu społecznościowo-informacyjnego, korzystającego z
domeny http://www.motocyklista.info zwanego w dalszej części „Motocyklista.info”. Regulamin jest również
dokumentem, który określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy oraz prawa i obowiązki
Użytkowników. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem (wraz z
załącznikami) i jego akceptacja. Nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe,
oprogramowanie oraz baza danych Serwisu podlegają ochronie prawnej.
Art. 2 Definicje
§ 1. Użyte definicje oznaczają, co następuje:
1)
Wydawca – Moto-Media Finanse – Paweł Kot z siedzibą w Gdyni, ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza 22/3, jest
właścicielem serwisu i administratorem danych: motocyklista.info.
2)
Serwis ”Motocyklista.info” – serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod domeną motocyklista.info,
zwany dalej Serwisem.
3)
Dane osobowe – informacje zgromadzone w profilu użytkownika dostępne pod adresem
http://www.motocyklista.info/editprofile, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Wydawca gwarantuje ich poufnośd.
4)
Konto indywidualne – udostępniona Użytkownikowi indywidualnemu przez Wydawcę przestrzeo w ramach
„Motocyklista.info”, na którą Użytkownik indywidualny wprowadza dane i w ramach której korzysta z
funkcjonalności i dostępnych narzędzi w „Motocyklista.info”, za wyjątkiem Usług, które wymagają oddzielnej
akceptacji lub wykonania innej czynności prawnej.
5)
Konto Biznes – udostępniona przez Wydawcę Użytkownikowi biznesowemu przestrzeo w ramach
„Motocyklista.info”, na której Użytkownik biznesowy wprowadza dane i w ramach której korzysta z
funkcjonalności i dostępnych narzędzi w „Motocyklista.info”, za wyjątkiem Usług, które wymagają oddzielnej
akceptacji lub wykonania innej czynności prawnej. Konto biznesowe może zostad przyznane firmom, których
przedmiotem działalności jest komercyjna działalnośd gospodarcza związana z jednośladami i tematami
bezpośrednio zależnymi, po weryfikacji i pozytywnej decyzji Serwisu.
6)
Konto niekomercyjne – udostępniona przez Wydawcę Użytkownikowi niekomercyjnemu przestrzeo w
ramach „Motocyklista.info”, na które Użytkownik niekomercyjny wprowadza dane i w ramach którego
korzysta z funkcjonalności i dostępnych narzędzi w „Motocyklista.info”, za wyjątkiem Usług, które wymagają
oddzielnej akceptacji lub wykonania innej czynności prawnej. Konto niekomercyjne może zostad przyznane
klubom motocyklowym, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, których przedmiotem działalności
jest działalnośd non-profit związana zjednośladami i tematami bezpośrednio zależnymi, po weryfikacji i
pozytywnej decyzji Serwisu.
7)
Użytkownik indywidualny — osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie, korzystająca z jego zasobów i
publikująca własne informacje, która posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych i zaakceptowała treśd
niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem może byd również osoba fizyczna małoletnia, pod warunkiem
uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
8)
Użytkownik biznesowy — osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która zaakceptowała treśd niniejszego Regulaminu i korzysta z konta komercyjnego.
9)
Użytkownik niekomercyjny — osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która zaakceptowała treśd niniejszego Regulaminu i korzysta z konta niekomercyjnego.
10) Login/nazwa użytkownika – unikalny, techniczny ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie
na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z
Serwisu. Login nie ulega zmianie.
11) Ogłoszenie — sporządzona przez Użytkownika i firmy działające w tej branży informacja komercyjna (w tym
płatna) umieszczona w dziale Giełda, której celem jest obrót pojazdami, częściami lub usługami związanymi z
jednośladami. Szczegółowe regulacje znajdują się w Rozdziale II.
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12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)

Poczta - usługa komunikacji wewnętrznej dostępna dla Użytkowników „Motocyklista.info”, przystosowana do
redagowania, przesyłania, wyświetlania i usuwania wiadomości.
Shoutbox – wydzielona strefa w ramach Serwisu służąca do błyskawicznej wymiany informacji pomiędzy
Użytkownikami.
Spam – wiadomości elektroniczne, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody.
Narzędzia płatne – dodatkowe usługi wykraczające poza standardową działalnośd Serwisu i za które Serwis
pobiera dodatkową opłatę (np. Konto Blue, Silver, Gold, czy usługi dodatkowe wykraczające poza standard
konta bezpłatnego).
Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w
szczególności forum, blog, giełda, motoshop, gry i inne. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na
wyświetlanie przez Serwis Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie.
Pojazd – motocykle, skutery i quady oraz inne pojazdy, które zgodnie z decyzją Serwisu mogą byd zgłaszane
do obrotu w Serwisie. Do obrotu można przeznaczyd także części do pojazdów, akcesoria oraz usługi
świadczone w związku z branżą motoryzacyjną.
Zgłoszenie - sporządzona przez Użytkownika oraz Policję, informacja komercyjna umieszczona w dziale
Rejestr Skradzionych. Szczegółowe regulacje znajdują się w Rozdziale II.
Giełda – miejsce w domenie motocyklista.info przeznaczona do umieszczania, przeglądania i administrowania
ogłoszeniami.
Baza skradzionych – jest miejscem, w którym użytkownicy motocykli mogą zgłaszad ich kradzież w celu
zwiększenia szans na ich odzyskanie.

Art. 3 Korzystanie z serwisu
§ 1. Celem serwisu jest pomoc motocyklistom i miłośnikom motocykli w wymianie informacji z różnych obszarów
działalności Serwisu, zawieranie znajomości, korzystanie z udogodnieo oraz płatnych narzędzi.
§ 2. Niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia z dostępem do internetu, a
program musi akceptowad pliki typu cookies oraz konto e-mail.
§ 3. Stworzenie i utrzymanie konta w serwisie jest dobrowolne. Utrzymanie konta jest bezpłatne, z wyjątkami określonymi
w niniejszym regulaminie.
§ 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych przynajmniej w polach
oznaczonych jako wymagane.
§ 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i usunięcia wraz z kontem.
§ 6. Każdy użytkownik może mied tylko jedno indywidualne konto, z którego sam będzie korzystał.
§ 7. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację wszystkich jego załączników i jest równoznaczna ze złożeniem
oświadczeo:
1)
Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
2)
Dobrowolnie korzystam z usług Serwisu.
3)
Potwierdzam zgodnośd ze stanem faktycznym umieszczanych przeze mnie danych.
4)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę moich danych osobowych (w tym wizerunku) w celu
należytego wykonania usług.
5)
Osoby, których wizerunek zamieściłem w Serwisie udzieliły mi stosownego zezwolenia.
6)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od administratora serwisu.
7)
Umieszczając artykuły, zdjęcia i inne materiały w części redakcyjnej Serwisu przenoszę na wydawcę wszelkie
prawa autorskie i prawa pokrewne oraz nie będę rościł/a do nich praw.
§ 8. Użytkownik wyraża zgodę na wgląd w swoje dane osobowe Wydawcy i innym użytkownikom w zakresie określonym
stosownymi uprawnieniami (przy wykorzystaniu funkcjonalności pokazuj dane: „wszystkim”, „tylko znajomym”,
„nikomu”), przede wszystkim w celu ułatwienia odnalezienia go przez znajomych.
§ 9. Zabrania się wykorzystania serwisu w sposób niezgodnych z prawem, naruszający prawa innych użytkowników,
Wydawcy, oraz osób trzecich.
§ 10. W „Motocyklista.info” nie można umieszczad treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszące
znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące Serwisowi, jak
również inne treści zakazane przez prawo.
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§ 11. Użytkownik oświadcza, że posiada i bezpłatnie przekazuje Serwisowi prawa autorskie do treści publikowanych w
Serwisie oraz wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie). Dotyczy to również treści (w szczególności
ogłoszeo) publikowanych u partnerów Serwisu w szczególności takich jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz
Internet.
§ 12. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie
własnym lub innego Użytkownika udziela Wydawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci
komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i
rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
Art. 4 Odpowiedzialnośd, sankcje i zobowiązania
§ 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez Wydawcę, oraz w celach związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu „Motocyklista.info”, oraz w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą
sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom Wydawca dochowa wszelkiej
staranności, aby zabezpieczyd dane przed ingerencją osób trzecich.
§ 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w działaniu Serwisu spowodowane niedozwoloną ingerencją
Użytkowników, siłą wyższą lub awarią sprzętu nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
§ 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z dokonywania zmian, ulepszeo i
archiwizacji systemu.
§ 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd prawną za wszelkie umieszczane za pomocą własnego loginu dane.
§ 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane jego działalnością,
korzystaniem przez Użytkownika z wadliwego oprogramowania, sprzętu i połączenia internetowego, w szczególności za
włamania do systemu wykorzystywanego przez Użytkownika, poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez
osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
§ 6. Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
§ 7. W przypadku posługiwania się nieprawdziwymi danymi, naruszenia niniejszego regulaminu, przepisów prawa, lub
norm społecznych Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania funkcji posiadanych przez Użytkownika,
zawieszenia konta lub całkowitego jego usunięcia.
§ 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, w szczególności za świadome i celowe działanie na
rzecz lub szkodę innych osób. Serwis ma prawo do usunięcia informacji naruszającej Regulamin, prawa Wydawcy, oraz
prawa osób trzecich. W przypadku informacji płatnych Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za jej umieszczenie.
§ 9. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację
handlową od Wydawcy dotyczącą produktów i usług oferowanych przez „Motocyklista.info”.
Art. 5 Reklamacje
§ 1. Nieprawidłowości w działaniu serwisu mogą byd zgłaszane przez Użytkownika poprzez wykorzystanie funkcji „Zgłoś
błąd”.
§ 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą byd zgłaszane za pomocą e-maila: reklamacje@motocyklista.info lub drogą pocztową
na adres redakcji i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich skutecznego doręczenia. W wyjątkowych
przypadkach Wydawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikad one będą z
nieznajomości postanowieo niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
§ 3. Reklamacje powinny zostad zgłoszone do „Motocyklista.info” za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem
poleconym na adres podany na stronie internetowej.
§ 4. Reklamacja powinna zawierad wskazanie danych Użytkownika, opisu przedmiotu, którego dotyczy reklamacja, bądź
innych elementów pozwalających na identyfikację przedmiotu reklamacji i dokładnie opisany powód reklamacji.
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§ 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania
kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
§ 6. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpid od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia.
§ 7. Z uwagi na charakter świadczonych usług w Serwisie, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Serwis
dokona emisji informacji.
Art. 6 Płatne i specjalne funkcje serwisu
§ 1. Wybrane funkcje Serwisu są płatne.
§ 2. Dostęp do płatnych funkcji serwisu dostępny jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Szczegółowe zasady
funkcjonowania znajdują się w Rozdziale II niniejszego Regulaminu.
§ 3. Wysokośd opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Art. 7 Zakazane Praktyki
§ 1. W Serwisie „Motocyklista.info” nie można publikowad treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe,
noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące
Serwisowi, jak również inne treści zakazane przez prawo.
Rozdział II
Przepisy szczególne.
Płatne i specjalne funkcje Serwisu.
Podrozdział I „Giełda”
Art. 8 § 1. Niniejszy podrozdział reguluje zasady funkcjonowania działu „Giełda” Serwisu Motocyklista.info, którego
Wydawcą jest Moto-Media. W szczególności dotyczy to: dodawania, emisji, promowania, czy usuwania ogłoszeo.
§ 2. „Giełda” jest platformą, której zadaniem jest ułatwianie użytkownikom zakupu-sprzedaży motocykli, skuterów i
quadów oraz innych przedmiotów bezpośrednio związanych z tematyką portalu „Motocyklista”, a Wydawca i Portal nie są
stroną transakcji.
§ 3. Ogłoszenie może zostad sporządzone poprzez wypełnienie stosownego formularza zamieszczonego w części Giełda
„Motocyklista.info”. Ze względu na dobro transakcji należy podad zgodny ze stanem faktycznym i możliwie pełny opis
pojazdu, w tym wszystkie pola odznaczone jako obowiązkowe. Ogłoszenie w szczególności powinno zawierad:
1)
markę model i rok produkcji pojazdu,
2)
stan techniczny, przebieg, dodatkowe wyposażenie i dodatkowe znaczące informacje,
3)
od 1 do 5 zdjęd obrazujących przedmiot sprzedaży,
4)
informacje dodatkowe dotyczące wad prawnych, ukrytych i praw osób trzecich.
§ 4. W celu zwiększenia skuteczności przekazu, ogłoszenie może byd promowane według określonych zasad i możliwości
zgodnie z cenami w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu:
1) graficznym wyróżnieniu ogłoszenia,
2) umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy Ogłoszeo Serwisu,
3) wyświetleniu ogłoszenia na stronie głównej Serwisu w ramach ograniczonej ilości pozycji - o długości emisji
ogłoszenia na stronie głównej decyduje kolejnośd i ilośd zgłoszeo,
4) emisja ogłoszenia u partnerów portalu takich jak prasa, TV, telegazeta, partnerskie portale i strony www.
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§ 5. Zamieszczając Ogłoszenie użytkownik sam decyduje czy i w jaki sposób chce promowad swoje Ogłoszenie w ramach
usług oferowanych przez Serwis.
§ 6. Serwis nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów świadczących usługi na rzecz
„Motocyklista.info”.
§ 7. W ramach jednego Ogłoszenia Użytkownik może zamieścid informacje dotyczące jednego Pojazdu, jednej części bądź
jednego rodzaju usługi zgodnej z działalnością portalu „Motocyklista”. Ogłoszenie nie może byd powielane wśród
aktywnych ogłoszeo.
§ 8. Zarejestrowani użytkownicy indywidualni mogą bezpłatnie umieścid 2 ogłoszenia w danym miesiącu.
§ 9. Użytkownicy biznesowi w abonamencie Basic mogą umieszczad bezpłatnie 4 ogłoszenia w miesiąc.
§ 10. Użytkownicy biznesowi w abonamentach Premium mogą umieszczad ilośd ogłoszeo w ramach abonamentu zgodnie
z podaną specyfikacją abonamentu.
§ 11. Czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni, po tym czasie ogłoszenie może byd przedłużone na zasadach ogólnych tak jak
nowe ogłoszenie, lub zostaje przeniesione do archiwum i jest niewidoczne dla kupujących.
§ 12. Po dokonanej transakcji sprzedający zobowiązany jest zmienid status ogłoszenia na: „sprzedane”, co oznacza, że
ogłoszenie przed wygaśnięciem terminu trafia do Archiwum i jest niewidoczne dla kupujących.
§ 13. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że jest właścicielem zbywanego
pojazdu lub przedmiotu, opis i dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, nie naruszają Regulaminu, praw
Wydawcy, oraz praw osób trzecich.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych nietypowych użytkownik ma prawo żądad pomocy pod adresem
redakcja@mtocyklista.info podając swój login i szczegóły ogłoszenia.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.
Podrozdział II „Motocykl skradziony”
Art. 9 § 1. Niniejszy podrozdział określa zasady dodawania ogłoszeo do działu „Baza skradzionych”.
§ 2. Celem działu „Baza skradzionych” jest ułatwienie użytkownikom odzyskiwania skradzionych pojazdów.
§ 3. Zgłoszenia może dokonad właściciel skradzionego pojazdu, lub jego pełnomocnik korzystając z formularza zgłoś
kradzież, lub wysyłając e-mail na adres skradzione@motocyklista.info.
§ 4. W zgłoszeniu należy umieścid następujące dane:
1) Marka motocykla
2) Model motocykla
3) Rok produkcji
4) Numer VIN
5) Nr rejestracyjny
6) Miejsce kradzieży
7) Kontakt
8) Możliwie pełny opis pojazdu wraz z cechami szczególnymi pozwalającymi go zidentyfikowad.
§ 5. Zgłaszania kradzieży może dokonywad również Policja w formie uzgodnionej z Wydawcą.
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§ 6. Użytkownik wprowadzając dane pojazdu do „Baza skradzionych” ponosi pełną odpowiedzialnośd za prawdziwośd i
rzetelnośd informacji.
§ 7. Dodanie pojazdu do „Baza skradzionych” jest bezpłatne.
§ 8. Serwis „Motocyklista.info” nie ponosi odpowiedzialności za treśd zamieszczoną przez użytkownika.
§ 9. Użytkownik może tylko raz zgłosid przedmiotowy pojazd do „Bazy skradzionych”.
§ 10. Użytkownik ma prawo wycofad zgłoszenie bez podania przyczyny.
§ 11. Użytkownik wyraża zgodę na współpracę „Motocyklilsta.info” z policją i innymi służbami oraz dealerami i komisami,
w celu udostępnienia informacji pomocnych im w odnalezieniu skradzionego pojazdu.
§ 12. Użytkownik po odnalezieniu motocykla zobowiązany jest zgłosid ten fakt korzystając z formularza zgłoś kradzież, lub
wysyłając e-mail na adres skradzione@motocyklista.info w celu usunięcia pojazdu z „bazy skradzionych”.
§ 13. „Baza skradzionych” jest bazą ogólnodostępną.
Podrozdział III „Interwencja”
Art. 10 § 1. Niniejszy podrozdział określa zasady funkcjonowania działu „Interwencja”.
§ 2. Celem działu „Interwencja” jest zgłaszanie przez Użytkowników nieprawidłowości i anomalii, które wymagają działao
ze strony stosownych służb i władz. W szczególności dotyczy to użytkowników motocykli, motorowerów, skuterów i
kładów, samych pojazdów, obszarów życia, takich jak błędne oznaczenia dróg, ulic i skrzyżowao i innych elementów życia
publicznego i administracji, mających wpływ na rozwój rynku i bezpieczeostwo środowiska motocyklowego.
§ 3. Do działu „Interwencja” mogą zgłaszad swoje propozycje wszyscy użytkownicy Serwisu „Motocyklista.info” za
pośrednictwem Interwencja@motocyklista.info.
§ 4. Po uznaniu przez zespół redakcyjny słuszności podniesionego problemu materiał zostaje opublikowany w możliwie
najszybszym terminie, a redakcja pozostaje w stałym kontakcie z jego autorem i pomysłodawcą w celu optymalizacji
działao i zwiększenia skuteczności podjętej aktywności.
§ 5. Wydawca w uzasadnionych przypadkach może w tematach typu interwencja współpracowad z innymi mediami, w
szczególności z prasą, telewizją i radiem, oraz innymi mediami internetowymi.
§ 6. Akcje podejmowane w dziale interwencja mogą przyjmowad różne formy ze zbieraniem podpisów pod petycją
włącznie.
§ 7. Inicjatorami petycji mogą byd użytkownicy, organizacje pozarządowe – w tym kluby i organizacje motocyklowe a także
Serwis „Motocyklista.info”.
Podrozdział IV „Motorynka”
Art. 11 § 1. Niniejszy Podrozdział określa zasady funkcjonowania działu „Motorynki”.
Art. 12 § 1. Użyte w niniejszym Podrozdziale pojęcia oznaczają:
a)
Zatankowanie – zwiększenie ilości Motorynek, dokonywane w wyniku wniesienia opłaty za Usługę
w wybranej przez użytkownika kwocie;
b)
Motorynki – punkty w formie znaków graficznych przyznawane przez Serwis za wniesioną opłatę lub
określone aktywności Użytkownika.
§ 2. Możliwa jest wymiana „Motorynek” na różne usługi i produkty dostępne w Serwisie, w szczególności zwiększenie
funkcjonalności konta Użytkownika, lub zakup towarów w Motoshopie.
§ 3. „Motorynki” są przyznawane i dopisywane do konta w Pakietach.
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§ 4. Wyłączne prawo do posługiwania się oraz stosowania nazwy „Motorynka”, koncepcja oraz wygląd graficzny
”Motorynki” podlegają ochronie prawnej.
Art. 13 Zawarcie i obowiązywanie umowy
§ 1. Umowa pomiędzy Serwisem „Motocyklista.info”, a Użytkownikiem zostaje zawarta wraz z wniesieniem opłaty za
usługę i akceptacją Regulaminu.
§ 2. Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z „Motorynek” uzyskanych w wyniku Zatankowania.
Art. 14 Wynagrodzenie
§ 1. Użytkownik dokonujący Zatankowania dokonuje zapłaty wynagrodzenia za świadczenie Usługi Motorynki w wysokości
potwierdzonej przed zaakceptowaniem czynności.
§ 2. Przed zawarciem Umowy, Użytkownik wybiera jeden spośród dostępnych Pakietów.
§ 3. Zapłaty przy zawarciu Umowy oraz przy Zatankowaniu należy dokonad w jednej z następujących form:
a)
przelewu bankowego,
b)
płatności kartą płatniczą, wyłącznie za pośrednictwem udostępnionych w serwisie funkcji płatności;
c)
płatności SMS, wyłącznie za pośrednictwem udostępnionych w serwisie funkcji płatności;
d)
innej wskazanej i kompleksowo uregulowanej w ramach Serwisu formie płatności.
Art. 15 Zasady korzystania z usługi „Motorynki”
§ 1. Motorynki zakupione przez Użytkownika, który zawarł Umowę mogą byd realizowane poprzez udostępnienie
funkcjonalności wskazanych w ramach Serwisu do wysokości posiadanego salda Motorynek.
§ 2. W przypadku wyczerpania salda Motorynek, lub ich zbyt małej ilości do wykonania danej operacji Użytkownik może
uzupełnid dodatkowe Pakiety Motorynek w drodze Zatankowania, lub wykonania określonej aktywności premiowanej
Motorynkami – wykaz aktywności premiowanych otrzymaniem motorynek w Załączniku nr 1.
§ 3. W przypadku braku zmiany salda Motorynek w ciągu 6 miesięcy, Stan konta Motorynek zostaje uśpiony na 6
kolejnych miesięcy. W tym czasie, aby skorzystad z usługi „Motorynki” należy dokonad czynnośd powodującą zwiększenie
salda Motorynek. Od rocznicy braku aktywności nie ma możliwości wykorzystania Motorynek (przepadają).
Art. 16 Rozwiązywanie umowy i odstąpienie od umowy
§ 1. Niniejszym zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi „Motorynki”
z dniem zawarcia Umowy, w związku z czym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie
10 (słownie: dziesięciu) dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny.
§ 2. Wydawca może rozwiązad Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)
blokady Konta Użytkownika wynikającej z naruszeo ze strony Użytkownika,
b)
stwierdzenia korzystania przez Użytkownika w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z celem i regulaminem
Serwisu, naruszających normy prawne oraz moralne, naruszających dobra osobiste lub obrażające godnośd
innych osób, jak również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania
działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, w ramach innego konta niż konto biznesowe.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2, Wydawca nie ma obowiązku rozliczania i zwrotu jakichkolwiek należności, czy
ekwiwalentu z powodu ich niewykorzystania.
§ 4. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta. W takim przypadku
Użytkownik nie ma obowiązku wykorzystania Motorynek, a Wydawca nie ma obowiązku rozliczania i zwrotu jakichkolwiek
należności, czy ekwiwalentu z powodu ich niewykorzystania.
§ 5. W ramach Konta Użytkownik ma wgląd w następujące dane:
a)
Historia transakcji zawierająca datę, odbiorcę, rodzaj oraz kwotę transakcji,
b)
Saldo Motorynek,
c)
Status Pakietów (aktywny, uśpiony, zamknięty).
Art. 17 Reklamacje
§ 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi Motorynki mogą byd reklamowane przez Użytkownika wyłącznie
poprzez zgłoszenie tego Wydawcy poprzez formularz „Zgłoś błąd” lub reklamacje@motocyklista.info, lub listem
poleconym na adres redakcji. Zgłoszenia dokonywane w innej formie, są nieskuteczne i nie podlegają rozpatrzeniu.
§ 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Wydawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikad one będą z nieznajomości
postanowieo Regulaminu lub przepisów prawa.
Podrozdział V „Zostao redaktorem”
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Art. 18 § 1. Niniejszy podrozdział określa zasady funkcjonowania działu „Zostao redaktorem”.
§ 2. Serwis „Motocyklista.info”, wspierając rozwój użytkowników i integrację społeczeostwa, daje możliwośd jego
współredagowania przez niezawodowych dziennikarzy poprzez przesłanie Materiałów, Komentarzy i Wypowiedzi,
zwanych dalej „Materiałem dziennikarskim”. Użytkownicy nie tylko mogą korzystad z dostępnych narzędzi – w tym bloga,
ale także jeśli uznają, że warto danym tematem podzielid się z szerszą publicznością, mogą wysład dany wpis do części
redakcyjnej.
§ 3. Serwis „Motocyklista.info”, współredagowany jest przez niezawodowych dziennikarzy. Taka forma dziennikarstwa
nosi nazwę: „dziennikarstwo obywatelskie” (z ang. citizen journalism), a autorom w rozumieniu polskiego Prawa
prasowego, przysługują takie same prawa i obowiązki co zawodowym dziennikarzom.
§ 4. Współtworzenie części redakcyjnej wiąże się z:
a)
umieszczaniem materiałów wysyłanych przez użytkowników w odpowiadającym mu dziale redakcyjnym,
b)
jednoznacznym określeniem autora w postaci avatara, imienia i nazwiska (ew. loginu) autora, chyba, że
użytkownik postanowi inaczej,
c)
dodawaniem rekordów do baz danych serwisu,
d)
prawem dostępu do informacji,
e)
obowiązkiem przestrzegania etyki zawodowej i zachowania szczególnej staranności i rzetelności,
f)
ochroną przed zmuszaniem do publikowania lub zaniechania publikowania materiałów prasowych oraz
tłumieniem krytyki prasowej,
g)
ponoszeniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za swoje publikacje.
§ 5. Osoby, które będą systematycznie współpracowad z redakcją będą miały możliwośd:
a)
odbycia stażu redakcyjnego,
b)
zdobywania doświadczenia zawodowego,
c)
gromadzenia swojego dorobku dziennikarskiego,
d)
otrzymywania wynagrodzenia w formie „Motorynek” w wysokości zależnej od stażu i zajmowanej pozycji
(szczegóły w Podrozdziale … „Jak zarabiad”),
e)
otrzymania imiennego listu intencyjnego (po opublikowaniu w części redakcyjnej min. 10 materiałów
autorskich i pozytywnej opinii zespołu redakcyjnego),
f)
otrzymania legitymacji prasowej (po opublikowaniu w części redakcyjnej min. 10 materiałów autorskich i
pozytywnej opinii zespołu redakcyjnego),
g)
dołączenia do ścisłego grona zespołu redakcyjnego,
h)
prowadzenia własnej rubryki,
i)
moderowania forum.
§ 6. Uwzględniając kodeks etyki mediów (Załącznik nr 2), Prawo Prasowe (Załącznik nr 3), i inne regulacje prawne,
zabronione jest publikowanie materiałów obcego autorstwa, treści sprzecznych z prawem, w tym naruszające prawa osób
trzecich, lub Wydawcy lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
§ 7. W przypadku naruszenia § 6 Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu materiałów. Informacje o takich
materiałach, wpisach na forum i komentarzach należy zgłaszad Wydawcy za pomocą poczty elektronicznej, na adres
naduzycia@motocyklista.info, lub wypełniając odpowiedni formularz.
§ 8. Wydawca, działając w dobrej wierze i w imię wolności słowa, nie cenzuruje i nie ponosi odpowiedzialności za
prawdziwośd zamieszczonych w Serwisie treści.
§ 9. Przekazując Materiał Dziennikarski, autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez
Wydawcę wizerunku, w tym w Serwisie „Motocyklista.info”, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego
Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie.
§ 10. Wydawca zastrzega sobie możliwośd udzielenia zezwolenia niektórym Użytkownikom na korzystanie z pseudonimu.
Wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem należy skierowad na adres: naczelny@motocyklista.info podając „Nick” oraz
wszystkie dane osobowe.
§ 11. Do stosunków między Wydawcą a Autorem ma zastosowanie prawo polskie bez względu na kraj pochodzenia autora
i powstawania materiału.
§ 12. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
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§ 13. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania wpisów w swoim blogu, wypowiedzi, komentarzy oraz wpisów na
forum dostępnym w Serwisie.
§ 14. Autor zgłaszający materiał dziennikarski do części redakcyjnej jest zobowiązany udostępnid redakcji pełne dane i
wizerunek w formie avatara, nawet, jeśli jest on ukryty.
§ 15. Użytkownik, w szczególności Autor upoważnia Wydawcę do publikowania Materiałów, Komentarzy i Wypowiedzi
oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi na następujących polach
eksploatacji (licencja):
a)
przetwarzanie i zwielokrotnianie Materiału Dziennikarskiego dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)
wprowadzanie Materiału Dziennikarskiego do obrotu,
c)
każde publiczne udostępnianie Materiału Dziennikarskiego, w tym jego udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na jakichkolwiek nośnikach
reklamowych w celu promocji Wydawcy i Serwisu www.Motocyklista.info,poprzez emisję lub reemisję w
radiu lub w telewizji, poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek
nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight, przy pomocy wszystkich
technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności
poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
d)
wykorzystanie w innym Materiale Dziennikarskim.
§ 16. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego Materiału Dziennikarskiego odrębnie, z chwilą jego przekazania
do Serwisu.
§ 17. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieoznaczony i ma charakter niewyłączny.
§ 21. Wydawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji
jest odpłatna, Autorowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Wydawcę z tytułu
zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Autorowi może nastąpid wyłącznie na własny rachunek
bankowy prowadzony w banku krajowym do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Autor przekazał
wydawcy wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą
podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie
niepieniężne.
§ 22. Autor może udzielad dalszych licencji do korzystania z Materiału Dziennikarskiego objętego licencją udzieloną
Wydawcy, jak również innym podmiotom pod warunkiem uzyskania zgody Wydawcy i zobowiązania tych podmiotów do
podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału Dziennikarskiego Serwisu „Motocyklista.info”.
§ 23. Użytkownik zobowiązuje się nie publikowad tekstów promocyjnych i marketingowych zleconych przez osoby trzecie,
jak również materiałów publikowanych wcześniej w innym miejscu.
§ 24. Użytkownik zobowiązuje się przekazywad do Serwisu jedynie takie Materiały Dziennikarskie, z których korzystanie
przez Wydawcę jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów regulaminu ani praw osób trzecich lub Wydawcy
(w szczególności praw autorskich).
§ 25. Wydawca nie jest zobowiązany do umieszczenia w Serwisie i rozpowszechniania przekazanego Materiału, a odmowa
publikacji nie wymaga uzasadnienia.
§ 26. Wydawca ma prawo do usunięcia Materiału Dziennikarskiego bez podania przyczyny, a także, dokonywania zmian i
poprawek w przekazanych Materiałach, a także dokonywania w nich skrótów (w szczególności jeżeli uzna, że ich
rozpowszechnianie w Internecie może byd niezgodne z prawem, może naruszad Regulamin, prawa osób trzecich lub
interesy Wydawcy).
§ 27. W ramach funkcjonalności „Zostao Redaktorem”, wyróżnia się następujące statusy Autorów:
a) Debiutant
b) Praktykant
c) Reporter
d) Dziennikarz
e) Redaktor
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§ 28. Pełnoletni Autor o statusie Reporter, Dziennikarz lub Redaktor jest uprawniony do sprzedaży powierzchni
reklamowych w swoim autorskim blogu za pośrednictwem i zgodą Wydawcy. Przychód z reklam dzielony jest po 50% na
Autora i wydawcę.

§ 29. Autor nie może dopuszczad do zamieszczenia ukrytych Reklam (tzw. kryptoreklamy), tekstów i materiałów
sponsorowanych o walorach komercyjnych.
§ 30. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treśd Reklam oraz zawartośd stron internetowych, do których Reklamy
odsyłają.
§ 31. W przypadku gdyby w wyniku działao Użytkownika zostały naruszone czyjeś dobra, Użytkownik zobowiązany jest
pokryd te koszty w całości łącznie z kosztami postępowao spornych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków
Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
§ 32. Wydawca może wstrzymad emisję, usunąd materiał i zawiesid czasowo lub usunąd konto Użytkownika, jeśli uzna, że
rozpowszechnianie danych treści w Internecie może byd niezgodne z prawem, w tym może naruszad prawa osób trzecich
lub Wydawcy (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej
lub inne) lub może byd sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami lub jeżeli materiał, w tym
reklama dotyczy podmiotu prowadzącego działalnośd konkurencyjną w odniesieniu do działalności Wydawcy lub jeżeli
Reklama narusza jakiekolwiek inne interesy Wydawcy. Usunięcie takich materiałów (w tym reklam) nie wymaga
uzasadnienia.
§ 33. Wydawca dokona przelewu wynagrodzenia na konto bankowe Autora, gdy kwota należnego wynagrodzenia
przekroczy 80 zł.
Podrozdział VI
Dodawanie opinii i ocen
Art. 19 § 1. Niniejszy Podrozdział określa zasady dodawania opinii dotyczących firm, klubów i imprez znajdujących się na
stronach Serwisu „Motocyklista.info”.
§ 2. Umieszczenie opinii internauty możliwe jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu „Motocyklista.info”
oraz po akceptacji regulaminu.
§ 3. Podany adres e-mail autora opinii pozostaje tylko do wiadomości redakcji.
§ 4. Pojawienie się opinii na stronach Serwisu „Motocyklista.info” powinno nastąpid w terminie do 7 dni od daty jej
dodania. Opiniowany może zapoznad się z opinią oraz ustosunkowad się do niej przez dopisanie swojego własnego
wyjaśnienia do zamieszczonej opinii.
§ 5. Serwis „Motocyklista.info” nie ma obowiązku każdorazowego informowania ocenianego użytkownika biznesowego,
użytkownika niekomercyjnego i organizatora imprezy o pojawieniu się nowej opinii na jego temat. Monitorowanie, czy
taka opinia pojawiła się oraz ustosunkowanie się do niej należy wyłącznie do użytkownika biznesowego, użytkownika
niekomercyjnego i organizatora imprezy.
§ 6. Serwis „Motocyklista.info” nie ma obowiązku informowad opiniodawców o zablokowaniu lub usunięciu ich opinii.
§ 7. Serwis „Motocyklista.info” nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdej zgłoszonej przez opiniodawcę
opinii.
§ 8. Opinia dodana do konkretnej prezentacji musi dotyczyd danego użytkownika biznesowego, użytkownika
niekomercyjnego i organizatora imprezy. Inne opinie nie będą publikowane.
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§ 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach:

a)
b)
c)

treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,

d)
e)
f)

treści reklamowych,

treści sprzecznych z prawem,
treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych czy naruszających zasady
Netykiety,
nieuzasadnionych pomówieo i oskarżeo w kierunku właściciela lub obsługi,
linków do innych stron internetowych.

§ 10. Opiniodawca, wyrażając swoje zastrzeżenia, powinien posługiwad się faktami umożliwiającymi zweryfikowanie jego
osoby jako klienta Opiniowanego, (data skorzystania z usługi, numer faktury, szczegóły zamówienia) lub byd gotowym na
przedstawienie tych danych po wezwaniu moderatora lub Opiniowanego. Opinie skrajne będące wynikiem
indywidualnych odczud osoby, a nie rzetelną informacją dla innych czytelników, będą blokowane.
§ 11. Opinie w rażący sposób odbiegające pod względem merytorycznym od pozostałych opinii wystawionych przez
internautów, mogą zostad zablokowane, jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.
§ 12. Opiniowany może skontaktowad się z autorem opinii za pomocą formularza kontaktowego.
§ 13. W przypadku braku porozumienia pomiędzy autorem opinii a Opiniowanym, każda ze stron może skierowad prośbę
do moderatora o rozstrzygnięcie sporu.
§ 14. Użytkownicy dodają swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialnośd. Serwis „Motocyklista.info” nie ponosi za
nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
§ 15. Serwis „Motocyklista.info” zastrzega sobie prawo do autoryzacji i skracania nadsyłanych opinii.
§ 16. Niezależnie od postanowieo powyższych, Serwis „Motocyklista.info” ma prawo do usuwania opinii, jeżeli zajdzie
przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
a) opinia zawiera treści, o których mowa w § 9. niniejszego Podrozdziału,
b) Serwis „Motocyklista.info” otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiej opinii,
c) Serwis „Motocyklista.info” otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym charakterze opinii internauty,
d) W przypadku wielokrotnych lub znaczących naruszeo regulaminu Serwis „Motocyklista.info” może czasowo lub
bezterminowo zablokowad konto Opiniodawcy.
§ 17. Opinia może zostad zablokowana na życzenie osoby, która ją wprowadziła, w przypadku kontaktu z nami z
aktualnego adresu e-mail podanego przy rejestracji. Adres kontaktowy opinie@motocyklista.info.
Rozdział III
Przepisy koocowe.
Art. 20 § 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu „Motocyklista.info”.
§ 2. Serwis „Motocyklista.info” zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niniejszego Regulaminu zmian w każdym
czasie, które obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach Serwisu „Motocyklista.info”. Regulamin, wraz z
załącznikami może zostad zmieniony przez Wydawcę, w szczególności wskutek usprawniania Serwisu „Motocyklista.info”.
Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformowad o zmianach oraz terminach ich obowiązywania na stronie Serwisu.
§ 3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowieo
Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
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