REGULAMIN
§ 1.

Definicje
1. Operator – Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul.
Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki
2. Serwis – e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej
oprogramowanie i bazy danych.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.
5. Użytkownik indywidualny – właściciel pojazdu korzystający z Serwisu.
6. Użytkownik zbiorowy – podmiot posiadający licencję na korzystanie z serwisu
(warsztat).
7. Konto – prowadzone dla Użytkownika zbiorowego przez Operatora pod unikalną
nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o
jego działaniach w ramach Serwisu oraz prowadzone dla Użytkownika
indywidualnego przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, umożliwiające
podgląd historii serwisowania samochodu.
8. Rejestracja – procedura zakładania konta.
9. Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie.

§ 2.

Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Serwisu jest Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach,
adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki
2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.
3. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z
oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 3.

Oświadczenie Użytkownika
1. Użytkownik decydując się na korzystanie z zasobów Serwisu oświadcza, że zapoznał
się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez
Serwis, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych
osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia
usług poprzez Serwis tj.: imię, nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub NIP, adres
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Użytkownika, telefon, e-mail; dane samochodu Użytkownika indywidualnego tj.: nr
rejestracyjny samochodu, opcjonalnie nr VIN.
3. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich
Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane jedynie
przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr
101 poz. 926 ze zm.) oraz Regulaminu. Dane użytkownika indywidualnego mogą być
przetwarzane również przez Użytkownika zbiorowego w zakresie niezbędnym do
świadczenia usług poprzez Serwis. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz
prawo ich poprawiania.

§ 4.

Prawa autorskie
1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do
Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr
90 poz. 631 ze zm.). Utwory (w tym wyniki wyszukiwania) mogą być przez
Użytkownika utrwalane, udostępniane oraz powielane, w tym udostępniane w sieci
Internet, o ile wraz z utworem będzie znajdowała się informacja o pochodzeniu takich.
Nie jest dozwolone rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów przez osoby trzecie,
nie będące Użytkownikami Serwisu.
2. W przypadku, gdy materiały udostępnione przez Operatora zostały opatrzone
informacją o pochodzeniu lub adresie strony internetowej Serwisu, Użytkownik nie
może usuwać bądź zasłaniać tych informacji.
3. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego
naruszenia zasad korzystania z zasobów Serwisu, Operator ma prawo zablokować
dostęp Użytkownika do Serwisu, względnie zawiesić świadczenie Usług, zachowując
prawo do opłat już wniesionych przez Użytkownika.

§ 5.

Usługi świadczone przez Serwis dla Użytkowników zbiorowych
1. Operator za pomocą Serwisu udostępnia Użytkownikom zbiorowym narzędzia
pozwalające na korzystanie z zasobów i modułów Serwisu.
2. Użytkownikowi zbiorowemu udostępnia się następujące e-usługi o określonych
funkcjonalnościach:
2.1. Motokraft Primar – e-usługa umożliwiająca zarządzanie pracą warsztatu
samochodowego w podstawowym zakresie
2.2. Mechaniker – e-usługa umożliwiająca obsługę stanowiska pracy mechanika
samochodowego w podstawowym zakresie
2.3. Motokraft Karte – wizytówka on-line w formie strony internetowej dedykowanej dla
warsztatu samochodowego wraz z możliwością dokonywania rezerwacji on-line.
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2.4. Motokraft Self-care – e-usługa umożliwiająca prowadzenie kartoteki pojazdów online.
2.5. Motokraft Droid – aplikacja na platformę Android dla właścicieli lub posiadaczy
samochodów serwisowanych.
§ 6.

Usługi świadczone przez Serwis dla Użytkowników indywidualnych
1. Operator za pomocą Serwisu udostępnia Użytkownikom indywidualnym narzędzia
pozwalające na korzystanie z zasobów i modułów Serwisu.
2. Użytkownikowi indywidualnemu udostępnia się następujące o określonych
funkcjonalnościach:
2.1. Motokraft Self-care – e-usługa umożliwiająca prowadzenie kartoteki pojazdów online.
2.2. Motokraft Droid – aplikacja na platformę Android dla właścicieli lub posiadaczy
samochodów serwisowanych.
§ 7.

Opłaty za korzystanie z Serwisu
1. Zasady odpłatności za korzystanie z Serwisu dla użytkowników zbiorowych określa
odrębna umowa licencyjna oraz cennik dostępny na stronie http://www.motokraft.pl/
2. Na użytkowniku zbiorowym spoczywa obowiązek uiszczania co miesięcznej opłaty w
wysokości określonej w cenniku dostępnym na stronie http://www.motokraft.pl/
3. Opłata winna być uiszczana z dołu do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. W razie nie uregulowania opłaty w terminie uprawnienie do korzystania z serwisu
wygasa z końcem 14 dnia licząc od dnia wymagalności opłaty za dany miesiąc.
5. Skutek w postaci wygaśnięcia uprawnień do korzystania z serwisu nie nastąpi, jeżeli
przed wystąpieniem tego skutku Operator wyrazi pisemną zgodę na odroczenie
terminu zapłaty do konkretnie określonego dnia. W przypadku uchybienia tak
ustalonemu terminowi zapłaty umowa wygasa z upływem tego dnia.
6. Zmiany regulaminu oraz cennika wchodzą w życie z końcem miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Użytkownik został
zawiadomiony drogą elektroniczną lub z zachowaniem formy pisemnej o dokonaniu
zmiany. Zawiadomienie jest skuteczne jeżeli począwszy od dnia jego
dokonania zmienione postanowienia regulaminu lub cennika będą dostępne na stronie
http://www.motokraft.pl/
§ 8.

Wymagania
1. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu wymagane jest, aby przeglądarka
użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje
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zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, które serwer może
odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej
wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa IE 9.x, Firefox
4.x, Opera 7.x, Mozilla 3.x, Safari 5.x, Chrome 13.x i wersje wyższe. Za problemy
wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie
ponosi odpowiedzialności.
§ 9.

Zastrzeżenia dotyczące realizacji Usług
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu
wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.
2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu
witryny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz
oprogramowania Serwisu.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji
zamieszczonych w Serwisie.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione
przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis.
5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika
w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych,
spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami
w świadczeniu usług przez Operatora, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
5.1. awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
5.2. przyczyny o charakterze siły wyższej,
5.3. przyczyny leżące po stronie osób trzecich,
5.4. okoliczności powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub
oprogramowania Użytkownika albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i
innych przepisów prawa,
5.5. awaria u dostawcy Internetu dla Operatora,
5.6. inne przyczyny, na które Operator nie ma wpływu.
6. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionej przez Operatora,
dołoży on wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w czasie 48
godz. od zgłoszenia reklamacji.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez
Użytkownika treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Użytkownika
w żadnym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu naruszeń,
których dopuści się Użytkownik w trakcie korzystania z usługi.
§ 10.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą
elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej,
KODEGENIX Jakub Chłapiński
Ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki, www.motokraft.pl

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw oraz zasady opisujące obsługę
Serwisu, zawarte w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej.
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