Regulamin usług
Sprzedawców

dodatkowych

dla

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i
warunki korzystania z Usług dodatkowych przez Sprzedawców, którzy
posiadają aktywne Konto Sprzedawcy na platformie CABAS.pl.
2. Poprzez złożenie Zlecenia w Panelu dla Sprzedawców na realizację
Usługi dodatkowej, oraz po zapoznaniu się z Regulaminem Usług
dodatkowych, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu,
Sprzedawca

składa

oświadczenie

woli,

że

wyraża

zgodę

na

świadczenie usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu usług
dodatkowych.
ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE
1. CABAS.pl – serwis dostępny w domenie internetowej www.cabas.pl,
którego Operatorem jest Roygard, będący platformą handlową
służącą do prezentacji i porównania Towarów prezentowanych przez
Sprzedających oraz umożliwiającą ich Zamawianie przez Kupujących,
nazywany również w dalszej części Regulaminem.
2. Cennik usług dodatkowych – cennik usług świadczonych Sprzedawcy
w ramach katalogu usług dodatkowych, stanowiący załącznik do
Regulaminu usług dodatkowych. Roygard zastrzega sobie prawo do
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zmiany obowiązującego Cennika usług dodatkowych w każdym
czasie.
3. 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 CABAS.pl.
4. Materiały – materiały tekstowe i/lub graficzne tworzące spójną całość
oraz zgodne ze specyfikacja techniczną danej Usługi dodatkowej
niezbędne do realizacji Zlecenia.
5. Panel dla Sprzedawców – serwis internetowy do składania Zleceń
realizacji

Usług

dodatkowych

dostępny

pod

adresem

www.sprzedawca.cabas.pl
6. Płatność – opłata uiszczana przez Sprzedawców zgodnie z Cennikiem
usług dodatkowych lub Regulaminem Oferty Promocyjnej, na poczet
realizacji Usługi dodatkowej.
7. 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.
8. Regulamin usług dodatkowych – niniejszy dokument.
9. 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.
10.

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.
11.

Umowa - umowa pomiędzy Sprzedawcą a Roygard, zawarta na

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie usług dodatkowych i
określająca warunki zlecania przez Sprzedawcę Usług dodatkowych.
12.

Usługi dodatkowe – usługi realizowane przez Roygard, w

ramach katalogu usług zawartych w Cenniku usług dodatkowych.
13.

Zlecenie – złożenie zlecenia w zakresie wykonania określonej w

Regulaminie usługi
ROZDZIAŁ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG DODATKOWYCH
1. Warunkiem korzystania z Usług dodatkowych jest posiadanie
aktywnego konta Sprzedawcy na platformie CABAS.pl
2. Korzystanie z Usług dodatkowych jest odpłatne.
3. W celu zlecenia Usługi dodatkowej, należy na stronach internetowych
Panelu dla Sprzedawców wypełnić odpowiedni formularz poprzez
podanie danych, a w szczególności: imienia i nazwiska, nazwy
Sprzedawcy oraz adresu poczty elektronicznej
4. W celu wykonania Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do
dokonania Płatności na poczet realizacji Usługi dodatkowej. Płatność
powinna zostać wniesiona z góry poprzez jeden z dwóch sposobów
udostępnianych przez Roygard:
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a. szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Sprzedawca posiada
rachunek w jednym z banków współpracujących z Roygard i
udostępniających tzw. "szybkie płatności" i dokona wpłaty w
zdefiniowanej kwocie.
b. wpłata

przelewem

tradycyjnym

lub

innym

przelewem

elektronicznym - w przypadku gdy Sprzedawca dokona wpłaty
w zdefiniowanej kwocie na Rachunek bankowy.
5. Z chwilą otrzymania Płatności dochodzi do zawarcia Umowy
pomiędzy Sprzedawcą a Roygard, na zasadach określonych w
Regulaminie usług dodatkowych.
6. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji usługi. Rozwiązanie Umowy
następuje na zasadach określonych w Rozdziale 8 Regulaminu usług
dodanych.
7. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia złożenia zlecenia Sprzedawca nie
dokona Płatności, Roygard ma prawo przyjąć, że Sprzedawca od
Umowy odstąpił.
ROZDZIAŁ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Roygard

zastrzega

sobie prawo

do dodatkowego

oznaczania

Materiałów słowami „reklama”, „ogłoszenie płatne”, „sponsor”, „link
sponsorowany” lub równoznacznymi, w następujący sposób:
a) usługi reklamowe są oznaczane słowem „REKLAMA”;
b) napis „REKLAMA” umieszczany jest nad elementem reklamowym;
c) napis „REKLAMA” nie musi być stosowany nad banerami,
billboardami, buttonami i innymi tego typu materiałami na portalu.
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2. Roygard nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych
Materiałów w ramach realizacji Zlecenia.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód
powstałych po stronie Roygard w związku z treścią przekazywanych
Materiałów w celu realizacji Usług dodatkowych.
4. Złożenie Zlecenia na Usługi dodatkowe jest równoznaczne z
oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec Roygard, że użycie
przekazanych Materiałów nie wiąże sie z obowiązkiem zapłaty przez
Roygard jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz
twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy
tworzeniu

i

bezpośrednio

produkcji
lub

za

Materiałów,
pośrednictwem

pobieranych
organizacji

przez

nich

zbiorowego

zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
5. Roygard decyduje o funkcjonalności portalu CABAS.pl, a w jego
projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez
użytkowników i rezerwuje sobie prawo do odmowy wykonania
Zlecenia, jeśli uzna przekazane Materiały za dokuczliwe lub szkodliwe
dla użytkowników CABAS.pl.
6. Roygard zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania
realizacji Zlecenia również w wypadku, jeżeli treść lub forma
Materiałów jest sprzeczna z linią programową lub interesem portalu
CABAS.pl.
7. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i
rzetelność Materiałów oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność
Materiałów przekazywanych Roygard.
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8. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość
złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu.
9. W ramach współpracy Roygard ma prawo do:
a. dokonywania

czasowych

przerw

w

dostępie

do

Usług

dodatkowych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych
lub

uaktualnień

Serwisu,

a

ponadto

w

celu

wymiany,

rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania
służących do 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.
10.

Roygard nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zawartość Materiałów Sprzedawcy,
b. zachowania Użytkowników oraz osób odwiedzających portal
CABAS.pl,
c. następstwa działań Sprzedawcy, stanowiących naruszenie
prawa lub/i niniejszego Regulaminu usług dodatkowych,
d. straty wynikające z przerw w działaniu CABAS.pl,
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e. straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz
innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć
na realizację Usług dodatkowych
f. błędy w treści informacji handlowej Sprzedawcy będące
następstwem błędów Sprzedawcy w danych przekazanych w
Materiałach,
g. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
wynikających z uwagi na wystąpienie Siły Wyższej, rozumianej
jako

nadzwyczajne

zdarzenie

pochodzące

z

zewnątrz,

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

z

przerwania

lub

odmowy

świadczenia

jakichkolwiek Usług dodatkowych.
11.

Roygard

ponosi

odpowiedzialność

za

niewykonanie

lub

nienależyte wykonanie Usług dodatkowych podlegających opłacie, na
zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu
usług dodatkowych, 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 odmowy wykonania

Zlecenia

Sprzedawcy

lub

zawieszenia

świadczenia

Usług

dodatkowych na rzecz Sprzedawcy.
13.

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania

lub zaniechania będące podstawą do odmowy wykonania Usług
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dodatkowych, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą względem Roygard.
ROZDZIAŁ 5. WARUNKI REALIZACJI USŁUG DODATKOWYCH
1. Wszystkie gotowe Materiały konieczne do realizacji Zlecenia muszą
być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
realizacji Usługi dodatkowej, a w przypadku materiałów typu
film/trailer - nie później niż na 5 dni roboczych w celu przetestowania
ich przez Roygard.
2. Materiały dostarczane w formie skompresowanej powinny być
skompresowane w formacie *.zip lub *.rar
3. Materiały należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
marketing@cabas.pl.
4. Dostarczone

Materiały

powinny

zawierać

pełny

opis:

nazwa

Sprzedawcy, nazwa wybranej Usługi dodatkowej, termin realizacji,
oraz inne istotne elementy konieczne z uwagi na charakter danego
Materiału.
5. W

przypadku,

odpowiednim

gdy

Sprzedawca

terminie,

niezrealizowania

części

Roygard

nie

dostarczy

zastrzega

Zlecenia

bez

Materiałów

sobie

powstania

prawo

w
do

obowiązku

odszkodowawczego z tego tytułu.
6. Wielkość niezrealizowanej części Zlecenia może maksymalnie mieć
taki rozmiar czasowy jak duże było opóźnienie w dostarczeniu
materiałów. W szczególności oznacza to, że realizacja Usługi
dodatkowej może zostać przesunięta w czasie o tyle dni, ile wyniosło
opóźnienie w dostarczeniu materiałów.
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7. Wszystkie materiały przeznaczone do realizacji Zlecenia powinny
spełniać warunki określone w Regulaminie usług dodatkowych oraz
warunki specyfikacji technicznej zamieszczonych na Portalu dla
Sprzedawców. Roygard może zweryfikować materiały pod kątem ich
zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do
realizacji Usługi dodatkowej w przypadku niespełnienia powyższych
warunków.
ROZDZIAŁ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługi dodatkowe świadczone przez Roygard są odpłatne. Wysokość
minimalnych opłat określa Cennik usług dodatkowych publikowany
na

stronach

CABAS.pl.

Wszystkimi

opłatami

jest

obciążany

Sprzedawca.
2. Płatności będą regulowane przez Sprzedawców na zasadach i w
terminach

przewidzianych

do

opłat

za

korzystanie

z

Usług

dodatkowych wskazanych w Regulaminie usług dodatkowych.
3. 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.
Wznowienie

świadczenia

usług

może

zostać

uzależnione

od

uiszczenia wszelkich opłat naliczonych, a niekoniecznie wymagalnych,
na dzień wznowienia usługi.
4. Sprzedawcom wystawiane są faktury VAT z użyciem danych
Sprzedawcy zawartych na jego Koncie. Akceptacja niniejszego
Regulaminu

oznacza

wyrażenie

zgody

przez

Sprzedawcę

na

otrzymywanie elektronicznej wersji faktury VAT.
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5. Płatności na rzecz Roygard powinny być wykonywane bez zbędnej
zwłoki

tj.

podczas

składania

Zlecenia

na

realizację

Usług

dodatkowych.
ROZDZIAŁ 7. REKLAMACJA
1. Sprzedawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub
nienależytego wykonania Usługi dodatkowej, w tym w szczególności
do nieprawidłowego naliczenia opłaty z tytułu świadczonych Usług
dodatkowych.
2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni, licząc od daty
wystąpienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług dodatkowych
winny

być

zgłaszane

pocztą

elektroniczną

na

adres:

marketing@cabas.pl.
4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia
na skrzynkę e-mailową: marketing@cabas.pl.
5. W przypadku reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest wskazać
następujące dane:
a. imię i nazwisko, nazwę Sprzedawcy, oraz adres zamieszkania
albo siedziby Sprzedawcy;
b. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej
naliczonej opłaty, 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.
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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.
ROZDZIAŁ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Każdej

ze

Stron

przysługuje

prawo

rozwiązania

Umowy

z

zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu
wypowiedzenia

rozpoczyna

się

od

pierwszego

dnia

tygodnia

następującego po tygodniu, w którym zostanie złożone oświadczenie
o wypowiedzeniu.
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 14 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 dokonywania Zlecenia, do
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których

Sprzedawca

był

zobowiązany

na

podstawie

się

naruszenia

postanowień Regulaminu usług dodatkowych,
b. w

przypadku

gdy

Sprzedawca

dopuścił

postanowień Regulaminu usług dodatkowych, bądź 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.
ROZDZIAŁ 9. 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 dodatkowe,
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 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu usług dodatkowych,
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.
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3. Sprzedawcy,

którzy

są

zarejestrowani

w

CABAS.pl

zostaną

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

wszystkich

Regulaminie

sprawach

zastosowanie

nieuregulowanych
mają

przepisy

w

niniejszym
powszechnie

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

świadczenia

poszczególnych

Usług

oferowanych

przez

CABAS.pl, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych
w niniejszym Regulaminie usług dodatkowych, o ile nie zastrzeżono
inaczej.
7. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu usług
dodatkowych zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
8. Niniejszy Regulamin usług dodatkowych wchodzi w życie z dniem 1
września 2014 roku.
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