Regulamin świadczenia usług
Roygard dla Sprzedawców

przez

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i
warunki korzystania z Usług przez Sprzedawców, którzy będą
oferować swoje Towary w ramach Serwisu.
2. Poprzez zarejestrowanie Konta Sprzedawcy w serwisie CABAS.pl oraz
po zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym
będącym częścią Serwisu, Sprzedawca składa oświadczenie woli, że
wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z
postanowieniami Regulaminu. Z tą chwilą Sprzedawca na podany
przez niego adres e-mail otrzyma potwierdzenie utworzenia Konta
Sprzedawcy.
3. Roygard za pomocą CABAS.pl świadczy Usługę, w ramach której
Kupujący mogą dokonywać Zamówień, których przedmiotem są
Towary

oferowane

przez

Sprzedawców.

Roygard

wyłącznie

udostępnia miejsce do dokonywania Zamówień, a nie jest ich Stroną.
ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE
1. Abonament – opłata uiszczana przez Sprzedawców zgodnie z
Cennikiem lub Regulaminem Oferty Promocyjnej, umożliwiająca
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umieszczanie na platformie CABAS.pl określonej ilości Towarów oraz
korzystanie z odpowiednio przypisanych usług.
2. CABAS.pl – serwis dostępny w domenie internetowej www.cabas.pl,
którego Operatorem jest Roygard, będący platformą handlową
służącą do prezentacji i porównania Towarów umieszczanych przez
Sprzedawców oraz umożliwiającą ich Zamawianie przez Kupujących,
nazywany również w dalszej części Regulaminem.
3. Cennik – cennik usług świadczonych Sprzedawcy w ramach
CABAS.pl, stanowiący załącznik do Regulaminu. Roygard zastrzega
sobie prawo do zmiany obowiązującego Cennika usług w każdym
czasie.
4. Konto Sprzedawcy - utworzone dla Sprzedawcy w wyniku rejestracji,
pod unikalną nazwą (login) konto, obejmujące dane podane przez
Sprzedawcę w raz z wymaganymi dokumentami. Konto Sprzedawcy
umożliwia korzystanie z wybranych usług oferowanych w ramach
Serwisu.
5. Koszyk

–

usługa

udostępnionego

oferowana

mechanizmu

przez

CABAS.pl

informatycznego,

w

ramach

poprzez

którą

Kupujący mogą dokonywać Zamówienia określonych Towarów
oferowanych

przez

Sprzedawców

bezpośrednio

na

stronach

CABAS.pl.
6. Kupujący – użytkownik, który w ramach usługi Koszyk dokonuje
zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawców na zasadach
określonych w Regulaminie.
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7. Opłata aktywacyjna – opłata uiszczana przez Sprzedawców zgodnie z
Cennikiem lub Regulaminem Oferty Promocyjnej, umożliwiająca
korzystanie z platformy CABAS.pl.
8. Prowizja – opłata od sporadycznej pojedynczej transakcji sprzedaży
realizowanej na platformie CABAS.pl, uiszczana przez Sprzedawców
zgodnie z Cennikiem lub Regulaminem Oferty Promocyjnej.
9. Rachunek bankowy Roygard – rachunek bankowy pod numerem 70
1910 1048 2216 1413 0046 0001 prowadzony w Banku Deutsche
Bank utworzony w celu obsługi wszelkich płatności związanych z
korzystaniem z Serwisu.
10.

Regulamin Oferty Promocyjnej – każdorazowy regulamin

oferty promocyjnej, modyfikującej na czas w nim określony, wysokość
opłat określonych w Cenniku.
11.

Regulamin – niniejszy dokument.

12.

Rejestracja

dostępnego

w

–

wypełnienie

Serwisie,

w

formularza

szczególności

rejestracyjnego

poprzez

podanie

następujących danych: nazwy firmy, adresu siedziby, numeru
identyfikacji

podatkowej

(Sprzedawcy

zarejestrowani

lub

zameldowani w Polsce podają numer NIP), numeru REGON, pełnego
adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju, adresu e-mail oraz numeru
telefonu kontaktowego.
13.

Roygard/Operator Serwisu – Roygard sp. z o.o. - spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy
80-171), przy ul. Schumana 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
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Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000385936, o kapitale zakładowym
w wysokości 50 000,00 zł, NIP 9571053891, REGON 221223967.
14.

Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy utworzony w ramach

serwisu

CABAS.pl

funkcjonujący

pod

unikalnym

adresem

internetowym w domenie www.cabas.pl, korzystający z sieci Internet
w celu przedstawiania ofert i zawierania transakcji.
15.

Sposób dostawy – usługi oferowane przez Sprzedawców

mające na celu dostarczenie zamawianych Towarów pod adres
wskazany przez Kupującego.
16.

Sprzedawca - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do

czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która posiada Konto
Sprzedawcy.
17.

Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sprzedawców.

18.

Umowa - umowa pomiędzy Sprzedawcą a Roygard, zawarta na

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i określająca warunki
korzystania przez Sprzedawcę z Usług.
19.

Usługi – usługi świadczone przez Roygard, które umożliwiają

prezentację, reklamę i promocję oferty handlowej na łamach Serwisu,
a także usługi polegające na udostępnieniu miejsca do zawierania
umów pomiędzy Sprzedawcami i Kupującymi.
20.

Zamówienie/Transakcja – zawarcie umowy sprzedaży między

Kupującym, a Sprzedawcą.
ROZDZIAŁ 3. REJESTRACJA ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z CABAS.PL
1. Warunkiem korzystania z Usług jest dokonanie Rejestracji.
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2. CABAS.pl umożliwia Sprzedawcom założenie Konta Sprzedawcy na
zasadach określonych w niniejszym Rozdziale i w tym celu udostępnia
odpowiednie narzędzia elektroniczne.
3. Korzystanie z Konta Sprzedawcy jest odpłatne.
4. W celu założenia Konta Sprzedawcy, należy wypełnić formularz
rejestracyjny dostępny na stronach internetowych CABAS.pl, poprzez
podanie danych, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty
elektronicznej oraz hasła.
5. W trakcie Rejestracji lub po uzyskaniu dostępu do Konta Sprzedawcy,
Sprzedawca jest zobowiązany do wyboru wysokości Abonamentu a co
za tym idzie określonego pakietu Usług, zgodnie z Cennikiem.
6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić dokonanie
rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail.
7. W celu uzyskania pełnego dostępu do usług CABAS.pl, Sprzedawca
zobowiązany

jest

do

wniesienia

Opłaty

aktywacyjnej.

Opłata

aktywacyjna powinna zostać wniesiona poprzez jeden z dwóch
sposobów udostępnianych przez CABAS.pl:
a. szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Sprzedawca posiada
rachunek w jednym z banków współpracujących z CABAS.pl i
udostępniających tzw. "szybkie płatności" i dokona wpłaty w
zdefiniowanej kwocie - Roygard dokona pełnej aktywacji Konta
Sprzedawcy,
b. wpłata

przelewem

tradycyjnym

lub

innym

przelewem

elektronicznym - w przypadku gdy Sprzedawca dokona wpłaty
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w zdefiniowanej kwocie na Rachunek bankowy Roygard Operator Serwisu dokona pełnej aktywacji Konta Sprzedawcy.
8. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy
pomiędzy podmiotem rejestrowanym - Sprzedawcą a Operatorem
Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Roygard w
ramach Konta Sprzedawcy, na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie Umowy
następuje na zasadach określonych w Rozdziale 8 Regulaminu.
10.

W

podanych

przypadku
podczas

niezwłocznie

zgłosić

jakiejkolwiek
Rejestracji,
Operatorowi

zmiany

danych

Sprzedawca
na

adres

jest

Sprzedawcy
obowiązany

kontakt@cabas.pl.

Każdorazowa zmiana danych rejestrowych wymaga

ponownego

wniesienia Opłaty aktywacyjnej.
11.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia Rejestracji Sprzedawca nie

wniesie Opłaty Aktywacyjnej, bądź też dane otrzymane w przelewie
bankowym nie będą zgodne z danymi umieszczonymi w formularzu
rejestracyjnym Operator Serwisu ma prawo przyjąć, że Sprzedawca
od Usługi odstąpił. Z tą chwilą Operator Serwisu ma prawo zawiesić
świadczenie usługi i zablokować Konto Sprzedawcy. W przypadku
nieusprawiedliwionego braku kontaktu ze strony Sprzedawcy w celu
poprawienia danych podanych w trakcie rejestracji Operator Serwisu
zachowuje prawo do zatrzymania środków przekazanych w formie
opłaty aktywacyjnej.
12.

W trakcie współpracy Sprzedawca ma możliwość rozpoczęcia

korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Roygard. Opis
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zlecania usług dodatkowych umieszczony jest w Regulaminie usług
dodatkowych.
13.

Korzystanie z usług dodatkowych może odbywać się na

zasadach i warunkach określonych w danym Regulaminie usług
dodatkowych

lub

innych

dokumentach

określających

zasady

świadczenia tych usług.
ROZDZIAŁ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Operator Serwisu w ramach współpracy umożliwi prezentacje i
reklamę Towarów Sprzedawcy na platformie CABAS.pl, korzystanie z
Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz otrzymywanie od
CABAS.pl koniecznego doradztwa i informacji w zakresie integracji i
współpracy z Serwisem.
2. Sprzedawca w ramach współpracy zobowiązuje się do:
a. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i
jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany
jakichkolwiek danych zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Operatora Serwisu,
b. realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z ofertą
przedstawioną w Serwisie i w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa,
c. posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub
zezwoleń,
d. wyświetlania na stronach Sklepu aktualnych informacji na
temat Sprzedawcy zawierających w szczególności: nazwę firmy,
adres, telefon, adres e-mail oraz inne elementy wynikające z
powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa,

a

w
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szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422) (dalej:
„ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz ustawy
z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012, poz. 1225) (dalej:
„ustawa o konsumentach”),
e. poddawania swoich usług i Towarów ocenie Kupujących,
wyrażanych w formie subiektywnych opinii publikowanych na
platformie CABAS.pl,
f. realizowania

zobowiązań

wobec

Kupujących

zgodnie

z

informacją handlową umieszczaną w Serwisie,
g. ponoszenia

pełnej

odpowiedzialności

z

tytułu

realizacji

zamówienia, złożonego przez Kupującego,
h. powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań
mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
i. powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań
mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę
Operatora Serwisu, Kupujących lub osób trzecich,
j. przestrzegania

wszelkich

przepisów

prawa

dotyczących

ochrony i przetwarzania danych osobowych Kupujących,
k. przestrzegania
działalność

wszelkich

gospodarczą

przepisów
w

zakresie

regulujących
Sprzedaży,

w

jego
tym

przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2014 poz. 121), przepisów ustawy o konsumentach oraz
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) (dalej:
„ustawa o ochronie danych”).
3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i
rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność
Towarów oferowanych w ramach CABAS.pl.
4. Sprzedawca powinien nawiązać kontakt z Kupującym i przekazać
wszelkie konieczne informację na temat Zamówienia w terminie
umożliwiającym jego realizację zgodnie z wyborem Kupującego, nie
później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania
Zamówienia przez Kupującego.
5. Przystępując do współpracy i w okresie współpracy z Operatorem
Serwisu, Sprzedawca zobowiązuje się do nie wykonywania bez zgody
Roygard usług konkurencyjnych do Roygard, a także na użytek
własny, o ile prowadzi działalność opisaną poniżej. Za działalność
konkurencyjną uważa się w szczególności działalność każdego
podmiotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jego
granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, prowadzoną w
dowolnej formie organizacyjnej, polegającą na prowadzeniu Serwisu
porównującego

ceny

produktów

i/lub

usług

w

sklepach

internetowych.
6. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość
złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu.
7. W ramach współpracy Roygard zobowiązuje się do:
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a. prezentacji informacji handlowych i Towarów Sprzedawcy na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
b. udostępnienia Sprzedawcy dokumentacji użytkowej Usługi w
postaci pomocy online,
c. świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. W ramach współpracy Roygard ma prawo do:
a. dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu
przeprowadzenia
Serwisu,

a

konfiguracji

prac

konserwacyjnych

ponadto

w

sprzętu

lub

celu

lub

wymiany,

uaktualnień

rozbudowy

lub

służących

do

oprogramowania

realizacji Usług,
b. odmowy

wykonania

Usług

i/lub

prezentacji

w

Serwisie

jakichkolwiek treści lub materiałów konkurencyjnych wobec
Serwisu,
c. odmowy

wykonania

Usług

i/lub

prezentacji

w

Serwisie

jakichkolwiek treści lub materiałów naruszających przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, lub mogących naruszyć
prawa osób trzecich,
d. uzależnienia

współpracy

lub

korzystania

z

Serwisu

od

spełnienia wymogów określonych prawem, uwiarygodnienia
danych podanych przez Sprzedawcę określonych w Rozdziale 3
Regulaminu.
9. Roygard nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zawartość stron internetowych Sprzedawcy,
b. zachowania Sprzedawcy oraz osób odwiedzających jego Sklep,
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c. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Kupujących
lub Sprzedawcę zobowiązań wynikających z transakcji w
ramach Serwisu CABAS.pl,
d. następstwa działań Kupujących lub Sprzedawcy, stanowiących
naruszenie prawa lub/i niniejszego Regulaminu,
e. jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych
w Sklepie - Roygard w miarę możliwości stara się weryfikować
dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w
celu

wyeliminowania

nielegalnych

lub

niezgodnych

z

Regulaminem działań,
f. prawdziwość

i

rzetelność

informacji

podawanych

przez

Sprzedawców i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie,
g. zdolność Sprzedawcy do sprzedaży Towarów oferowanych w
Sklepie oraz zdolność Kupującego do zakupu Towarów,
h. wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie,
i. straty wynikające z przerw w działaniu CABAS.pl,
j. straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz
innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć
na prezentację Towarów,
k. treść

informacji

handlowej

ani

za

zgodność

informacji

handlowej z ofertą prezentowaną w Sklepie,
l. błędy w prezentacji informacji handlowej Sprzedawcy będące
następstwem błędów Sprzedawcy w aktualizacji danych,
m. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
wynikających z uwagi na wystąpienie Siły Wyższej, rozumianej
jako

nadzwyczajne

zdarzenie

pochodzące

z

zewnątrz,
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niezależne od Roygard, niemożliwe do zapobieżenia i nie do
przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług,
n. z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Sprzedawcy
wynikających

z

przerwania

lub

odmowy

świadczenia

jakichkolwiek Usług.
10.

Roygard dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w

sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
11.

Roygard

ponosi

odpowiedzialność

za

niewykonanie

lub

nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach
określonych

przepisami

prawa

i

niniejszego

Regulaminu,

z

wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez
Sprzedawcę korzyści. Odpowiedzialność Roygard ograniczona jest do
wysokości opłaty wniesionej przez Sprzedawcę.
12.

Roygard

zastrzega

sobie

prawo

do

usunięcia

Konta

Sprzedawcy lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Sprzedawcy,
w

szczególności

poprzez

zawieszenie

(blokadę)

możliwości

korzystania z poszczególnych funkcjonalności CABAS.pl. Zawieszenie
lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach wskazanych w
Regulaminie.
13.

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania

lub zaniechania będące podstawą do zawieszenia świadczenia Usług,
w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
względem Roygard.
ROZDZIAŁ 5. WARUNKI PREZENTACJI TOWARÓW
1. Roygard

umożliwi

prezentację

i/lub

reklamę

ofert

Towarów

Sprzedawcy w CABAS.pl.
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2. Sprzedawca zobowiązany jest do udostępniania aktualnej listy
Towarów i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji
handlowej oraz jej zgodność z ofertą umieszczoną w jego sklepie.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do udostępnienia aktualnych informacji
o oferowanych Sposobach Dostawy dla Zamówień dokonywanych w
ramach

Sklepu

Sprzedawcy.

Sprzedawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność za treść informacji handlowej oraz jej zgodność z
ofertą umieszczoną w jego Sklepie.
4. Towar należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj
Towaru.
5. Sprzedawca korzystając z opcji „Internetowa wizytówka Sprzedawcy",
może zamieścić w CABAS.pl informacje o sobie (dane kontaktowe)
oraz swojej działalności (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej
strony www, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest
prowadzona sprzedaż). „Internetowa wizytówka Sprzedawcy" jest
przypisana do konta Sprzedawcy. Treść „Internetowej wizytówki
Sprzedawcy" jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających
CABAS.pl. „Internetowa wizytówka Sprzedawcy" nie może naruszać
obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności
niedozwolone jest:
a. zamieszczanie adresów stron www, za pomocą których
dokonywana jest sprzedaż, za wyjątkiem adresów www stron
przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład
CABAS.pl,
b. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym
poza CABAS.pl,
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c. zamieszczanie treści sprzecznych z informacją handlową na
temat Towarów i sposobów dostawy Sprzedawcy,
d. zamieszczanie

treści

ogłoszeniowym,

w

o

charakterze

szczególności

reklamowym

bądź

zachęcających

do

dokonywania zakupów poza CABAS.pl
6. Roygard może usunąć treść „Internetowej wizytówki Sprzedawcy",
jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa
lub negatywnie wpływa na dobre imię CABAS.pl bądź innego
Sprzedawcy lub Kupujących.
7. Sprzedawca gwarantuje, że jego wyroby oraz świadczone przez niego
usługi nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych.
8. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania
wszelkich materiałów i dóbr znajdujący się na jego stronach
internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących
do

oznaczania

produktów

i

usług

oferowanych

w

ramach

prowadzonej działalności.
9. Sprzedawca przystępując do współpracy z Roygard wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wszelkich materiałów, o których mowa
powyżej, do stworzenia bazy danych Towarów prezentowanych w
CABAS.pl oraz innych celach związanych z działalnością Roygard.
10.

Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości, a także do

mechanizmów i materiałów integrujących systemy Sprzedawcy i
CABAS.pl stanowią wyłączną własność Roygard.
11.

Roygard nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach

Zamówień, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii
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Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących
podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Towaru.
12.

Roygard zastrzega, iż w transakcjach dotyczących sprzedaży

Towarów w kategorii „Alkohole” miejscem zawarcia umowy jest adres
punktu Sprzedaży alkoholu wskazany przez Sprzedającego.
ROZDZIAŁ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługi

świadczone

przez

Roygard

są

odpłatne.

Wysokość

minimalnych opłat określa Cennik publikowany na stronach CABAS.pl
oraz poszczególne cenniki usług dodatkowych. Wszystkimi opłatami
jest obciążany Sprzedawca.
2. Płatności będą regulowane przez Sprzedawców na zasadach i w
terminach przewidzianych do opłat za korzystanie z Serwisu
wskazanych w Regulaminie.
3. Opłata z tytułu Abonamentu pobierana jest każdorazowo z tytułu
rozpoczęcia 30-dniowego okresu świadczenia usług Sklepu i nie
podlega zwrotowi w przypadku zmiany Abonamentu, zawieszenia,
bądź zamknięcia Sklepu w trakcie tego okresu. Ponowne otwarcie
Sklepu nie wymaga uiszczenia kolejnej opłaty, o ile nastąpi przed
upływem tego okresu. W przypadku wznowienia usługi Sklepu po
upływie 30 dni od uiszczenia opłaty bądź otwarcia nowego Sklepu
opłata naliczana jest tak, jakby rozpoczął się kolejny okres
świadczenia usług.
4. Roygard

zastrzega

sobie

prawo

do

zaprzestania,

w

trybie

natychmiastowym, świadczenia wszelkich usług na rzecz Sprzedawcy,
który zalega z płatnościami na rzecz Roygard za okres ponad 14 dni.
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Wznowienie

świadczenia

usług

może

zostać

uzależnione

od

uiszczenia wszelkich opłat naliczonych, a niekoniecznie wymagalnych,
na dzień wznowienia usługi.
5. Opłaty

i

prowizje

rozliczane

są

na

koniec

każdego

okresu

rozliczeniowego i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy
rozliczeniowe. Pojedynczym okresem rozliczeniowym jest każdy
kolejny okres 30 dni, od dnia w którym dokonano aktywacji konta.
6. Roygard zastrzega, iż środki pieniężne, pochodzące z wpłat za
Zamówienia, wpłacane przez Kupujących za pomocą szybkiego
przelewu

internetowego

„transferuj.pl”,

w

pierwszej

kolejności

przekazywane są na konto operatora przelewu (transferuj.pl). W
następnym kroku, Roygard zleca odpowiednio transfer środków na
wskazane konto bankowe Sprzedawcy. Informacja o zarejestrowaniu
wpłaty Kupującego za Zamówienie zostanie podana na Koncie
Sprzedawcy (w szczegółach danego Zamówienia) w momencie
otrzymania potwierdzenia od operatora przelewu (transferuj.pl).
Natomiast fizyczne środki znajdą się na rachunku Sprzedawcy
maksymalnie do 4 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpłaty.
7. Środki pieniężne o których mowa w ust. 6 zostaną odpowiednio
pomniejszone o należną prowizję zgodnie z Cennikiem (5 % od
wartości sprzedaży w danym miesiącu nie przekraczającej kwoty
5000 zł brutto [z VAT] oraz 4 % od wartości sprzedaży w danym
miesiącu przekraczającej kwotę 5000 zł brutto [z VAT]).
8. Sprzedawcom wystawiane są faktury VAT z użyciem danych
Sprzedawcy zawartych na jego Koncie. Akceptacja niniejszego
Regulaminu

oznacza

wyrażenie

zgody

przez

Sprzedawcę

na

ROYGARD Sp. z o.o. • ul. Schumana 37, 80-171 Gdańsk • NIP: 9571053891 • REGON 221223967 • KRS 0000385936 •
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku • Kapitał Zakładowy
50 000 zł, opłacony w całości •
•••
Regulamin świadczenia usług przez Roygard dla Sprzedawców
Strona 16 z 22

wystawianie

elektronicznej

wersji

faktury

VAT

dostępnej

do

pobraniach w ramach Konta Sprzedawcy.
9. Płatności na rzecz Roygard powinny być wykonywane poprzez
wykorzystanie mechanizmu „Opłać” dostępnego w ramach Konta
Sprzedawcy.
10.

Roygard zastrzega, iż z uwagi na funkcjonalność Serwisu brak

jest technicznych możliwości zmiany abonamentu określonego w
Cenniku z Pakietu Maksymalnego 1000 na Pakiet Standardowy 100
lub Pakiet Podstawowy 20 oraz zmiany Pakietu Standardowego 100
na Pakiet Podstawowy 20.
ROZDZIAŁ 7. REKLAMACJA
1. Sprzedawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub
nienależytego

wykonania Usługi, w tym w szczególności do

nieprawidłowego naliczania prowizji czy abonamentu bądź też
obliczenia salda rozliczeń z tytułu świadczonych Usług.
2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni, licząc od daty
wystąpienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług winny być
zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cabas.pl.
4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia
na skrzynkę e-mailową: kontakt@cabas.pl.
5. W przypadku reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest wskazać
następujące dane:
a. imię i nazwisko, nazwę Sklepu, oraz adres zamieszkania albo
siedziby Sprzedawcy,
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b. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej
stanu salda rozliczeń, Sprzedawca zobowiązany jest wymienić
kwestionowaną kwotę,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Jeżeli

podane

w

reklamacji

dane

lub

informacje

wymagają

uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej
rozpatrzeniem, Roygard zwróci się do Sprzedawcy o jej uzupełnienie
we wskazanym zakresie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie
30 dni od daty uzupełnienia informacji.
8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Roygard, zostaje
wysłana na kontaktowy adres e-mail Sprzedawcy.
9. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu
sądowym

przysługuje

po

wyczerpaniu

drogi

postępowania

reklamacyjnego.
10.

Niezależnie od powyższych postanowień Roygard zastrzega, iż

zwrot prowizji jest możliwy wyłącznie w przypadku gdy Sprzedawca
udowodni, iż Kupujący działał świadomie na niekorzyść Sprzedawcy.
ROZDZIAŁ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Każdej

ze

Stron

przysługuje

prawo

rozwiązania

Umowy

z

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu
wypowiedzenia

rozpoczyna

się

od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego po miesiącu, w którym zostanie złożone oświadczenie
o wypowiedzeniu.
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2. Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania konkretnej Umowy w
trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez
Roygard

postanowień

Umowy,

po

uprzednim

bezskutecznym

pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 30 dni,
liczonego od daty jego doręczenia.
3. Umowa

ze

Sprzedawcą

może

zostać

rozwiązana

w

trybie

natychmiastowym w następujących przypadkach:
a. gdy stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń, dokumentów
złożonych

lub

niepełnych

danych,

nieprawdziwych

lub

nieaktualnych złożonych w trakcie Rejestracji, do których
Sprzedawca był zobowiązany na podstawie postanowień
Regulaminu,
b. gdy Sprzedawca nienależycie realizuje Zamówienia, składane
przez Kupujących,
c. w

przypadku

postanowień

gdy

Sprzedawca

Regulaminu,

bądź

dopuścił

się

naruszenia

naruszenia

przepisów

powszechnie obowiązującego prawa.
4. Rozwiązanie danej Umowy może nastąpić w wyniku dostarczenia
oświadczenia przesłanego pisemnie na wskazany adres kontaktowy
lub na adres e-mail przypisany do Konta danego Sprzedawcy.
5. Rozwiązanie

Umowy

będzie

równoznaczne

z

zakończeniem

świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w Regulaminie
Usług Dodatkowych.
6. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Roygard,
Sprzedawca nie może ponownie zarejestrować się na CABAS.pl bez
uprzedniej zgody Roygard.
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ROZDZIAŁ 9. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Roygard przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usług na
okres 30 dni, w szczególności w przypadku:
a. zagrożenia należytego realizowania zamówień składanych
przez Kupujących,
b. prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Serwisu,
c. stwierdzenia

zagrożenia

naruszenia

prawa

powszechnie

obowiązującego, bądź zagrożenia naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Roygard

zastrzega

sobie

prawo

do

wyłączenia

możliwości

świadczenia Usług dla niektórych kategorii Towarów lub określonych
Towarów.
3. W przypadku zawieszenia świadczenia usług na okres dłuży niż w
skazany w ust. 1 lub nie dokonania koniecznych zmian przez
Sprzedawców Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
ROZDZIAŁ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Roygard jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo
udostępnionych mu danych. Dane te są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z
zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
2. Dane

podawane

przez

Sprzedawcę

w

trakcie

Rejestracji

są

wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się ze
Sprzedawcą w ramach obsługi CABAS.pl oraz do innych czynności
związanych z wykonywaniem Umowy.
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3. Sprzedawca w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i
przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Roygard,
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyraża
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Roygard o
świadczonych usługach oraz usługach partnerów, na udostępniony
przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług
drogą

elektroniczną

Sprzedawca

w

każdym

momencie

może

zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej od Roygard.
4. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Sprzedawcę będą
przetwarzane

zgodnie

ustawą

o

świadczeniu

usług

drogą

elektroniczną, ustawą o ochronie danych oraz Polityką Prywatności
Serwisu CABAS.pl.
ROZDZIAŁ 11. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE
1. Roygard dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i
nieprzerwane funkcjonowanie CABAS.pl.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz
błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Roygard
niezwłocznie zamieści na stronach CABAS.pl.
3. Roygard ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych,
niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług,
w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych,
uaktualnień CABAS.pl, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka
wystąpienia awarii lub błędów technicznych.
ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Roygard poinformuje o
tym na stronach CABAS.pl.
2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Roygard, jednak nie krótszym niż w ciągu 7 dni od dnia ich ogłoszenia
na stronach CABAS.pl.
3. Transakcje w ramach Koszyka rozpoczęte przed wejściem w życie
zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
4. Sprzedawcy,

którzy

są

zarejestrowani

w

CABAS.pl

zostaną

powiadomieni drogą mailową o takich zmianach i o możliwości
odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji zmian
wprowadzonych w Regulaminie.
5. We

wszystkich

Regulaminie

sprawach

nieuregulowanych

zastosowanie

mają

w

przepisy

niniejszym
powszechnie

obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy
sąd powszechny.
7. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i
zakres

świadczenia

poszczególnych

Usług

oferowanych

przez

CABAS.pl, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych
w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
8. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie
uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy.
9.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.
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