
Regulamin Usług udostępnianych w serwisie e-kierowca.pl 

I. Postanowienia ogólne.

1. Usługi udostępnianie w serwisie „e-kierowca.pl” zwane dalej Usługami, są udostępniane przez e-kierowca 
Sp. z o.o. Sp. k. zwanymi dalej Operatorem.

2. Przed skorzystaniem z Usług należy przeczytać niniejszy regulamin. 

3. W wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z Usług zastosowanie ma niniejszy Regulamin, chyba że 
co innego wynika z odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem lub odrębnego regulaminu dla danej Usługi.

II. Główne postanowienia dotyczące umowy.

1. Korzystanie z Usług udostępnionych w serwisie  oznacza akceptację postanowień Regulaminu i  zawarcie 
umowy na warunkach w nim określonych.

2. Okres korzystania z Usług jest określany w ramach danej Usługi.

3. Ceny Usług  są  określone  w ich  opisach  lub  ich  wysokość  może  być udostępniona przez Operatora za  
pośrednictwem innych środków komunikacji. 

4. Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić  poprzez przesłanie  oświadczenia woli  na wskazany 
adres poczty elektronicznej Stron, jeżeli: 

a. jedna ze Stron narusza postanowienia umowy i nie usuwa naruszenia w terminie 14 dni od daty 
otrzymania upomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. następują wydarzenia krajowe i międzynarodowe (m.in. decyzje władz, zdarzenia losowe), które 
uniemożliwiają realizację umowy,

c. w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora,.

III. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora.

1. Operator jest zobowiązany do zapewnienia aktualności udostępnionych Użytkownikowi Usług.

2. Operator  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  dostępności  Usług  na poziomie 95% we wszystkie  dni 
tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.

3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zapowiedzianych przerw konserwacyjnych. 

4. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wprowadzonych przez Użytkownika danych w 
szczególności jego danych osobowych oraz haseł dostępu do Usług.

5. Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  Użytkownika  niebędącego  konsumentem  w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, powstałe w wyniku korzystania z Usług.

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora jest wobec Użytkowników niebędących konsumentami w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego ograniczona do wysokości 100,00 zł. 

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik  ma  prawo  i  obowiązek  korzystać  z  Usług  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  w  sposób 
określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi. 

2. Użytkownik  może korzystać z  Usług  wyłącznie osobiście,  w granicach  przyznanych mu,  w ramach 
poszczególnych  Usług,  funkcjonalności,  wykorzystując  do  tego  celu  wyłącznie  mu  przypisane  nazwy 
Użytkownika i hasło.

3. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.

4. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest zobowiązany do bieżącego 
kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem: www.kierowca.pl.

5. Wykorzystanie Usług, w tym udostępnionych za pośrednictwem Panelu eksperta, przez Użytkownika, 
jego pracowników, współpracowników lub inne powiązane z Użytkownikiem osoby trzecie do celów innych 
niż udostępnienie ich końcowym Użytkownikom, nadzór i administracja szkoleń oraz zapoznanie się z ich 
treścią, w szczególności do prowadzenia zajęć w postaci wykładu, ćwiczeń, seminarium, itp. bez uzyskania 
odrębnej zgody Operatora i uiszczenia odpowiedniej opłaty, jest zabronione.

6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Użytkownik zapłaci na 
rzecz  Operatora  karę  umowną  w  wysokości  10.000,00  zł  za  każde  ze  stwierdzonych  naruszeń.  W 
szczególności  za  takowe  naruszenie  będzie  uznane  powtarzające  się  liniowe  odtwarzanie  treści 
odpowiadających programowi szkolenia w godzinach funkcjonowania danego Użytkownika.

V. Rezerwacje symulatorów i torów.

1. Podstawą przeprowadzenia szkolenia jest rezerwacja dokonana za pośrednictwem serwisu. 

2. Rezygnacja przed rozpoczęciem szkolenia jest możliwa w ramach funkcjonalności danej Usługi. 

http://www.kierowca.pl/


3. Rezygnacji ze Szkolenia można dokonać w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 4 - 9. 

4. Rezygnacja na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest bezpłatna.

5. W przypadku rezygnacji w okresie od 14 do 8 dni włącznie przed rozpoczęciem szkolenia nastąpi obciążenie 
kosztami w wysokości 50% ceny.

6. Rezygnacja w ciągu 7 dni powoduje naliczenie opłaty w wysokości całej ceny za szkolenie.

7. Wyznaczenie osoby zastępującej zgłoszonego kursanta jest możliwe w każdym czasie. 

8. Zasady naliczania wynagrodzenia w przypadku rezygnacji nie dotyczą sytuacji wystąpienia siły wyższej. 
 
VI. Prawa autorskie.

1. Majątkowe  prawa  autorskie  do  Usług,  ich  części  składowych  oraz  części  i  fragmentów  mających 
samodzielne znaczenie twórcze należą do Operatora.

2. Utrwalanie, rozpowszechnianie i  jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie Usług, ich części składowych 
oraz  części  i  fragmentów  mających  samodzielne  znaczenie  twórcze  bez  uzyskania  odrębnej  zgody 
Operatora jest zabronione.

VII.  Postanowienia końcowe.

1. Użytkownik  wszelką  korespondencję  dotyczącą  Usługi  winien  kierować  na  następujący  adres  poczty 
elektronicznej Operatora: biuro@e-kierowca.pl .

2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie: 
www.e-kierowca.pl.  W  przypadku  konsumentów  w  rozumieniu  Kodeksu  Cywilnego  zmiany  Regulaminu 
obowiązują dopiero po złożeniu przez nich oświadczenia o akceptacji regulaminu w zmienionej formie.

3. Zmiana  Regulaminu  zwiększająca  obowiązki  lub  uszczuplająca  prawa  Użytkownika,  upoważnia  go  do 
rozwiązania umowy.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Sądem  właściwym  do  rozpatrywania  sporów  wynikających  ze  świadczenia  usługi  w  przypadku 
Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby 
Operatora.

6. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lipca 2012 r.

http://www.e-kierowca.pl/
mailto:biuro@e-kierowca.pl

