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REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU <HTTPS://BID.CARS> Z DNIA 8 CZERWCA 2019 ROKU 

 

§ 1 DEFINICJE 

BIDCARS – Patryk Szwałek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BidCars Patryk Szwałek ze stałym 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu, przy ul. Wilczak nr 20B, lok. 40, 61-623 Poznań, NIP: 
4990650123, REGON: 321529019.  

DOM AUKCYJNY – wszelkie domy aukcyjne działające na terenie USA, prowadzące SERWISY DOMÓW 
AUKCYJNYCH, za pośrednictwem, których organizowane są aukcje POJAZDÓW ujawnione w ramach SERWISU. 

LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU – etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU przeprowadzany 
przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU w warunkach symulacji w oparciu o dane pobierane z SERWISÓW 
DOMÓW AUKCYJNYCH pozwalający na weryfikację mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do konkretnego 
POJAZDU, którego przejście jest warunkiem realizacji ZLECENIA skierowanego do BIDCARS, regulowanego przez 
OWZ.  

LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO – wstępny etap licytacji wybranego przez UŻYTKOWNIKA POJAZDU 
w ramach SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez BIDCARS w ramach 
ZLECENIA. 

LICYTACJA NA ŻYWO  – końcowy etap licytacji POJAZDU za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO, w 
którym UŻYTKOWNIK jest reprezentowany przez BIDCARS w ramach ZLECENIA i w którym dokonywane jest przybicie 
POJAZDU. 

KONTO – zbiór zasobów obejmujący dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU 
prowadzone przez BIDCARS pod unikalną nazwą (login), dostępne dla UŻYTKOWNIKA po wprowadzeniu ustalonego 
przez niego hasła.  

OWZ – ogólne warunki ZLECENIA stanowiące odrębny dokument i mające zastosowanie do usługi ZLECENIA 
świadczonej przez BIDCARS. 

POJAZD – wszelkie pojazdy mechaniczne oferowane przez DOM AUKCYJNY za pośrednictwem SERWISU DOMU 
AUKCYJNEGO zamieszczone w SERWISIE. 

REGULAMIN – niniejszy dokument.  

SERWIS – darmowa platforma internetowa o charakterze otwartym, będąca własnością i prowadzona przez BIDCARS 
pod adresem <https://bid.cars> na zasadach określonych w REGULAMINIE, przeznaczona do świadczenia USŁUG 
ELEKTRONICZNYCH. 

SERWIS DOMU AUKCYJNEGO – serwisy prowadzone przez DOMY AUKCYJNE posiadające swoje odrębne 
regulaminy. 

USA – Stany Zjednoczone Ameryki. 

USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone przez BIDCARS w ramach SERWISU w zakresie i na zasadach 
określonych w REGULAMINIE. 

UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez BIDCARS w ramach SERWISU za 
pośrednictwem KONTA, na zasadach określonych w REGULAMINIE.  

ZLECENIE – usługa inna aniżeli USŁUGI ELEKTRONICZNE, w której UŻYTKOWNIK występuje jako 
ZLECENIODAWCA, a BIDCARS jako zleceniobiorca, mająca charakter starannego działania,  
o cechach zastępstwa pośredniego, poprzez realizację której BIDCARS podejmuje działania prowadzące do nabycia 
we własnym imieniu lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY wskazanego POJAZDU, oraz pomocy w 
organizacji jego frachtu do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, z opcjonalnym dostarczeniem pod 
wskazany adres, uregulowana przez OWZ.  

ZLECENIODAWCA – UŻYTKOWNIK, który skutecznie złożył dyspozycję zlecenia szybkiego zakupu POJAZDU albo 
dyspozycję zlecenia licytacji POJAZDU oraz uzyskał w tym zakresie od BIDCARS potwierdzenie przyjęcia takiego 
ZLECENIA.  
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§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. REGULAMIN SERWISU określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu pod adresem <https://bid.cars>.  

2. REGULAMIN SERWISU jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).  

3. Zapoznanie się przez UŻYTKOWNIKA i akceptacja REGULAMINU oraz OWZ są warunkami koniecznymi do 
korzystania z SERWISU. 

4. SERWIS skierowany jest do wszelkich podmiotów zainteresowanych nabyciem i sprowadzaniem aut z USA. 

 

§ 3 CZŁONKOSTWO I KONTO 

1. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz ważny dowód osobisty lub paszport, oraz osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

2. UŻYTKOWNIK działa w ramach SERWISU za pomocą KONTA w wersji Basic albo wersji Premium.  

3. KONTO w wersji Basic jest darmowe i dostępne dla wszystkich UŻYTKOWNIKÓW. 

4. KONTO w wersji Premium kosztuje 300 dolarów amerykańskich rocznie i jest opłacane z góry za cały okres na 
rachunek BIDCARS. KONTO w wersji „Premium” przyznawane jest UŻYTKOWNIKOM na zasadach 
indywidualnie ustalonych z BIDCARS, po nawiązaniu przez UŻYTKOWNIKA indywidualnego kontaktu z 
BIDCARS. 

5. UŻYTKOWNIK może zrezygnować z KONTA w każdym czasie poprzez wysłanie dyspozycji zamknięcia konta 
na adres <support@bid.cars>.  

6. W przypadku zamknięcia KONTA w wersji „Premium” w trakcie trwania opłaconego okresu rocznego, wniesiona 
opłata nie będzie zwracana. 

7. Z KONTA może korzystać tylko i wyłącznie UŻYTKOWNIK. Na UŻYTKOWNIKU spoczywa odpowiedzialność 
należytego zabezpieczenia dostępu do KONTA.  

 

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU 

1. BIDCARS za pośrednictwem SERWISU świadczy USŁUGI ELEKTRONICZNE polegające na: 
a. umożliwieniu wglądu do poszczególnych aukcji POJAZDÓW na SERWISACH DOMÓW 

AUKCYJNYCH; 
b. umożliwieniu dostępu do kalkulatora kosztów zakupu i odprawy celnej POJAZDU; 
c. umożliwieniu wpłaty kaucji na konto BIDCARS; 
d. umożliwieniu dostępu do symulacji uczestnictwa w LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU  konkretnych, 

wybranych przez UŻYTKOWNIKA POJAZDÓW; 
e. umożliwieniu składania oferty ZLECENIA skierowanej do BIDCARS oraz informacji o jego statusie; 
f. umożliwieniu sprawdzenia informacji o aktualnym statusie transportu konkretnego POJAZDU 

wylicytowanego przez BIDCARS na rzecz UŻYTKOWNIKA w ramach ZLECENIA. 

2. Do dokonania przez BIDCARS czynności innych aniżeli wyżej wymienione niezbędne jest zawarcie odrębnej 
umowy ZLECENIA uregulowanej przez OWZ. 

 

§ 5 POJAZD 

1. BIDCARS nie odpowiada za aktualność prezentowanych w ramach SERWISU aukcji DOMÓW AUKCYJNYCH 
oraz zawartych w nich danych dot. POJAZDÓW, w szczególności zaś BIDCARS nie odpowiada za: 

a. nieprawidłowy stan licznika POJAZDU, w tym także za jego korekty lub zmiany; 
b. stan techniczny POJAZDU; 
c. wygląd i kolorystykę POJAZDU; 
d. różnice w wymogach technicznych, obowiązujących w USA i w państwie przeznaczenia POJAZDU, w 

tym m. in. za brak homologacji, 
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e. niemożność zarejestrowania, naprawy lub użytkowania POJAZDU w państwie przeznaczenia. 

 

§ 6 KALKULATOR 

1. Kalkulator kosztów ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 
Kodeksu Cywilnego. Przedstawia on wartości prognozowane, najbardziej typowe dla złożenia dyspozycji 
ZLECENIA w danych warunkach, które jednak mogą ulec zmianie z uwagi na okoliczności niezależne od 
BIDCARS, np. zmianę w taryfie domu aukcyjnego.  

2. Kalkulator odprawy celnej ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 
§ 1 Kodeksu Cywilnego. Przedstawia on wartości prognozowane, najbardziej typowe dla złożenia dyspozycji 
ZLECENIA w danych warunkach, które jednak mogą ulec zmianie z uwagi na okoliczności niezależne od 
BIDCARS, np. zmianę w taryfie agencji celnej. 

 

§ 7 KAUCJA 

1. SERWIS umożliwia dokonanie przez UŻYTKOWNIKA wpłaty kaucji w następujących walutach: 
a. złoty (PLN),  
b. euro (EUR),  
c. dolar amerykański (USD).  

2. Kaucja może zostać wpłacona tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego na jeden udostępnionych 
przez BIDCARS rachunków bankowych. 

3. Kaucja stanowi dowolnie wybraną przez UŻYTKOWNIKA kwotę pieniężną wpłacaną na wybrany przez 
UŻYTKOWNIKA rachunek BIDCARS i jest ujawniana na KONCIE UŻYTKOWNIKA w celu ustalenia jego 
aktualnej mocy nabywczej w ramach SERWISU, oraz  
– w przypadku realizacji ZLECENIA stanowiącego odrębną umowę uregulowaną przez OWZ – stanowi ona 
zabezpieczenie wykonania obowiązków ZLECENIODAWCY.  

4. Domyślną wartością mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA jest dolar amerykański. W przypadku wpłaty kaucji w 
złotych lub w euro, BIDCARS stosuje następujące przeliczniki dla ustalenia mocy nabywczej w ramach 
SERWISU:  

a. 1 dolar amerykański = 4 złote; 
b. 1 dolar amerykański = 0,9 euro. 

5. Przeliczniki mają charakter poglądowy i służą jedynie do ustalenia ostatecznej mocy nabywczej w dolarach 
amerykańskich w ramach SERWISU.  

6. Środki wpłacane w ramach kaucji nie są w żaden sposób użytkowane przez BIDCARS ani konwertowane na 
inną walutę.  

7. BIDCARS nie jest dysponentem środków pieniężnych przeznaczonych przez UŻYTKOWNIKA na wpłatę kaucji.  

8. Wpłata kaucji za pomocą przelewu bankowego może wiązać się z czasem oczekiwania na zaksięgowanie 
transakcji na rachunku bankowym BIDCARS oraz ujawnienia informacji o wpłacie i jej wysokości na KONCIE 
UŻYTKOWNIKA do trzech dni roboczych, co wynika ze sposobu rejestracji transakcji przez systemy 
poszczególnych banków i jest niezależne od BIDCARS. 

9. Wysokość mocy nabywczej UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU stanowi dziesięciokrotność wpłaconej kaucji 
wyrażonej w dolarach amerykańskich. W przypadku kilku wpłat na poczet kaucji wpłacone kwoty sumują się 
podwyższając moc nabywczą.  

10. W przypadku wzięcia przez UŻYTKOWNIKA uczestnictwa w LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU w odniesieniu 
do konkretnego POJAZDU, kwota kaucji stanowiąca 10% aktualnej wartości tego POJAZDU jest blokowana, a 
moc nabywcza UŻYTKOWNIKA ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Blokada kaucji ulega zwolnieniu w 
przypadku: 

a. porażki UŻYTKOWNIKA w LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU albo  
b. porażki BIDCARS w LICYTACJI WSTĘPNEJ DOMU AUKCYJNEGO albo w LICYTACJI NA ŻYWO; 

albo 
c. wywiązania się przez ZLECENIODAWCĘ z wszelkich należności wynikających ze ZLECENIA. 
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11. Wpłata kaucji może nastąpić tylko i wyłącznie z rachunku bankowego, którego właścicielem jest UŻYTKOWNIK. 
Podstawą weryfikacji jest zestawienie imienia i nazwiska bądź firmy UŻYTKOWNIKA z imieniem i nazwiskiem 
bądź firmą właściciela rachunku bankowego, z jakiego dokonano przelewu na poczet kaucji. 

12. Wpłaty dokonane z rachunków bankowych, których właścicielem jest podmiot o danych innych, aniżeli dane 
UŻYTKOWNIKA nie będą respektowane i będą zwracane. 

13. BIDCARS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia KONTA UŻYTKOWNIKA w przypadku 
dokonania przez niego wpłaty kaucji z rachunku bankowego, którego właścicielem jest osoba lub podmiot inny 
aniżeli UŻYTKOWNIK. 

14. UŻYTKOWNIK może zadecydować o złożeniu dyspozycji wypłaty całości niezablokowanej kaucji bądź jej 
części w każdym czasie. 

15. W przypadku złożenia przez UŻYTKOWNIKA dyspozycji wypłaty całości kaucji bądź jej części, kaucja 
wypłacana jest w wysokości i w walucie, w jakiej została wpłacona, na rachunek bankowy UŻYTKOWNIKA z 
którego została wpłacona na konto BIDCARS. 

16. W przypadku, gdy UŻYTKOWNIK nie podejmie licytacji w LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU w ciągu kolejnych 
30 dni, BIDCARS ma prawo zwrócić na konto UŻYTKOWNIKA całość wpłaconej kaucji bez wcześniejszego 
powiadamiania. 

 

§ 8 LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU ORAZ ZŁOŻENIE OFERTY ZLECENIA 

1. Wpłata kaucji przez UŻYTKOWNIKA jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w LICYTACJI WSTĘPNEJ 
SERWISU. 

2. LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU polega na ustaleniu limitu kwoty w ramach mocy nabywczej 
UŻYTKOWNIKA, za jaką ma być licytowany wybrany POJAZD oraz wciśnięciu przycisku „Zleć licytację!”.  

3. Wciśnięcie przycisku „Zleć licytację!” albo „Zleć szybki zakup!” i potwierdzenie tej operacji w dalszym etapie 
składania oferty ZLECENIA w odniesieniu do konkretnego POJAZDU jest równoznaczne ze złożeniem przez 
UŻYTKOWNIKA wiążącej oferty ZLECENIA uregulowanej przez OWZ. 

4. Oferta ZLECENIA, jest ważna tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oferta UŻYTKOWNIKA pomyślnie przejdzie 
LICYTACJĘ WSTĘPNĄ SERWISU.  

5. UŻYTKOWNIK jest informowany o zwycięstwie w LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU. Zwycięstwo w 
LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU nie oznacza zwycięstwa w LICYTACJI WSTĘPNEJ DOMU AUKCYJNEGO. 

 

§ 9 STATUS TRANSPORTU 

1. Usługa polegająca na udostępnianiu w ramach SERWISU informacji o statusie transportu wylicytowanego 
POJAZDU jest darmowa i dotyczy tylko i wyłącznie POJAZDÓW, które zostały zakupione przez BIDCARS na 
rzecz ZLECENIODAWCY. 

 

§ 10 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. USŁUGI ELEKTRONICZNE mają charakter otwarty, są świadczone nieodpłatnie (za wyjątkiem KONTA w wersji 
Premium) i może z nich korzystać każdy UŻYKOWNIK posiadający urządzenia spełniające wymagania 
techniczne niezbędne do współpracy z siecią Internet oraz SERWISEM.  

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z SERWISU jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA urządzenia 
umożliwiającego:  

a. dostęp do sieci Internet; 
b. przeglądanie zasobów Internetu; 
c. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. 

3. Nadto, niezbędne jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA sprawnej skrzynki e-mail zapewniającej możliwość 
łączenia i wymiany danych w Internecie. 
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4. BIDCARS zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej Safari (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), 
Opera (wersja aktualna), Internet Explorer (wersja aktualna) z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje 
typu blokada plików cookies lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z SERWISU).  

 

§ 11 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Umowa o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z 
SERWISU za pomocą Internetu. 

2. Umowa o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH zostaje rozwiązana w chwili zakończenia korzystania z 
SERWISU za pomocą Internetu.  

 

§ 12 ZAMIESZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
W RAMACH SERWISU 

1. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, 
nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.  

2. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do KONTA innego UŻYTKOWNIKA. 

 

§ 13 REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania SERWISU UŻYTKOWNICY mogą składać listownie na adres BIDCARS 
oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres <support@bid.cars> w terminie 30 dni od dnia, w którym 
UŻYTKOWNIK dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji.  

2. Reklamacja złożona po upływie terminu, o którym mowa powyżej nie zostanie rozpoznana,  
o czym UŻYTKOWNIK zostanie niezwłocznie powiadomiony. Nie uchybia to uprawnieniom UŻYTKOWNIKA do 
dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego UŻYTKOWNIK powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do 
korespondencji, opisać szczegółowo okoliczności i datę nieprawidłowości związanej z działaniem SERWISU 
lub USŁUGĄ ELEKTRONICZNĄ, a jeżeli reklamacja jest związana z dokonaniem wpłaty kaucji, również 
załączyć stosowne potwierdzenie przelewu bankowego. 

4. BIDCARS ustosunkuje się do reklamacji UŻYTKOWNIKA w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia 
opinii biegłego bądź przedstawiciela banku lub dostarczenia przez UŻYTKOWNIKA dodatkowych informacji, 
termin na odpowiedź ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez BIDCARS takich informacji. 

5. UŻYTKOWNIK zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

6. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji, UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sprawach konsumenckich, 
w szczególności prawo do zwrócenia się do rzecznika konsumentów. 

 

§ 14 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Podstawą reklamacji nie mogą być indywidualne ustawienia łącza internetowego z jakiego korzysta 
UŻYTKOWNIK oraz komputera, monitora lub innego urządzenia za pomocą, którego UŻYTKOWNIK łączy się 
z SERWISEM będące przyczyną uniemożliwienia lub zniekształcenia jakiejkolwiek operacji dokonanej przez 
UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU. W szczególności zaś, BIDCARS nie ponosi odpowiedzialności za 
indywidualne ustawienia serwera poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKA, które uniemożliwiają zapoznanie się 
z korespondencją nadaną przez BIDCARS. 

2. BIDCARS nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania organów administracji publicznej, 
banków, instytucji finansowych, dostawców energii oraz DOMÓW AUKCYJNYCH, a także SERWISÓW 
DOMÓW AUKCYJNYCH i innych podmiotów, których działania mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na usługi 
świadczone za pośrednictwem SERWISU.  
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3. BIDCARS ma prawo czasowo zablokować dostęp do SERWISU w związku z koniecznością przeprowadzenia 
prac konserwacyjnych lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w jego zakresie.  

4. BIDCARS ma prawo czasowo zablokować dostęp do SERWISU lub KONTA ze względów bezpieczeństwa, w 
tym ze względu nieprawidłowego korzystania z SERWISU lub KONTA, lub wystąpienia okoliczności, które 
mogłyby narazić na szkodę interesy UŻYTKOWNIKA lub BIDCARS, na czas niezbędny do usunięcia 
występujących zagrożeń lub nieprawidłowości. 

5. BIDCARS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA wynikające z zagrożeń, 
jakie towarzyszą przeglądaniu sieci Internet. 

6. BIDCARS nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU i KONTA w 
sposób sprzeczny z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz REGULAMINU. 

7. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane za pośrednictwem i w 
ramach SERWISU skutkujące złożeniem oświadczenia woli. W szczególności zaś UŻYTKOWNIK ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia woli skutkujące nawiązaniem z BIDCARS stosunku ZLECENIA.  

8. BIDCARS zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności zleconych przez UŻYTKOWNIKA lub 
zastosowania dodatkowych metod autoryzacji, gdy okoliczności towarzyszące złożeniu takiego zlecenia 
uzasadniają wątpliwości, co do ich autentyczności, autoryzacji lub zgodności z przepisami prawa. 

9. BIDCARS nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję w KONTO UŻYTKOWNIKA przez osoby 
inne aniżeli UŻYTKOWNIK, w szczególności zaś BIDCARS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z 
uzyskania dostępu do KONTA UŻYTKOWNIKA przez osoby inne aniżeli UŻYTKOWNIK i nawiązanie w ten 
sposób stosunku ZLECENIA. 

 

§ 15 PRAWA AUTORSKIE  

1. SERWIS oraz wszelkie zawarte w nim materiały tekstowe oraz multimedialne objęte są ochroną przewidzianą 
dla nich w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś w przepisach ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie baz danych oraz ustawie – Prawo własności 
przemysłowej.  

2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych za pośrednictwem SERWISU, UŻYTKOWNICY 
nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych. 

 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. BIDCARS zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU w każdym czasie.  

2. REGULAMIN jest ogólnodostępny pod adresem <https://bid.cars/terms_pl.pdf>. 

3. Wszelkie spory związane z działaniem SERWISU, USŁUGAMI ELEKTRONICZNYMI i REGULAMINEM 
podlegają prawu polskiemu. 

4. W przypadku gdy  uczestnikiem sporu nie jest konsument, sądem właściwym w zakresie, w jakim nie uchybia 
to przepisom prawa powszechnie obowiązującego będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
BIDCARS. 

5. REGULAMIN wchodzi w życie dnia 8 czerwca 2019 roku. 


