Regulamin płatności za pomocą przelewu internetowego
Definicje:
Właściciel Serwisu – właściciel matematyka.pisz.pl czyli
PeTeKen
Jakub Grzegorzek,
Adres: ul. Świdnicka 39,
50-144 Wrocław,
tel. 535-553-788,
NIP: 8942678404, REGON: 361257707.
Regulamin – niniejszy dokument (tekst).
Serwis – strona internetowa matematyka.pisz.pl
Czas Usługi – Okres czasu równy 1 lub 6 miesięcy.
Użytkownik Końcowy – osoba fizyczna, która dokonuje płatności na rzecz Właściciela Serwisu
Użytkownik Premium – Użytkownik Końcowy, który dokonał poprawnego Przelewu na rzecz Właściciela Serwisu.
Cena Usługi – Kwota jaką należy przelać za status Użytkownika Premium widoczna jest w spisie cen
na stronie, na której zamieszczono link do tego Regulaminu.
Przelew – wysłanie pieniędzy dokonane za pomocą strony przelewy24.pl przez Użytkownika Końcowego. Przelew jest poprawny, gdy suma przelana przez Użytkownika Końcowego jest widoczna w panelu
Właściciela Serwisu na stronie przelewy24.pl oraz jest wysokość jest równa Cenie Usługi.
Kod Dostępu – ciąg liter lub cyfr umożliwający uzyskanie statusu Użytkownika Premium w przeglądarce
internetowej poprawnie wyświetlającej Serwis.
Usługa – Funkcjonalność Serwisu trwająca przez Czas usługi liczonego od dnia wykonania poprawnego
Przelewu polegająca na:
1. Dostępie do wszystkich materiałów edukacyjnych Serwisu.
2. Bezpłatne tworzenie PDFów ze stron Serwisu i umożliwienie ich ściągnięcia.
3. Usunięcie reklam ze stron Serwisu.

Zasady Serwisu:
1. Użytkownik Końcowy ma możliwość skorzystania z Usługi. Właścicielem treści zawartych w Serwisie jest tylko Właściciel Serwisu. Materiały w Serwisie służą wyłącznie potrzebom edukacyjnym Użytkownika Końcowego. Zabrania się pobierania i udostępnianie materiałów z Serwisu innym osobom. W
szczególności zabrania się wykorzystanie treści z Serwisu w działalności komercyjnej.
2. Czas trwania Serwisu jest nieokreślony.
3. Serwis dostępny jest dla klientów dysponujących przeglądarką internetową umożliwiającą poprawne
pokazywanie stron internetowych Serwisu.
4. Korzystać z Usługi może osoba, która wykona poprawny Przelew w okresie funkcjonowania Serwisu.
5. Po wykonaniu poprawnego Przelewu Użytkownik Końcowy
1. zostanie przekierowany na stronę z Kodem Dostępu umożliwającym skorzystanie z Usługi
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2. zostanie automatycznie rozpoznany przez Serwis jako Użytkownik Premium
3. na podany przez Użytkownika Końcowego email zostanie wysłany Kod Dostępu
6 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi w przypadku
wystąpienia zdarzeń niezależnych od Właściciela Serwisu m.in.
1. awarii sieci komputerowej
2. ataku hakerskiego na serwer Serwisu lub serwery pośredniczące
3. zbyt dużego ruchu na serwerze Serwisu
7. Akeceputując regulamin Użytkownik Końcowy wyraża zgodę na aktywowanie Usługi bezpośrednio po
wykonaniu poprawnego Przelewu co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość
na podstawie art. 38 ust. 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.
827).
8. Reklamacje działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: jakub@matematyka.pisz.pl lub listownie na adres Właściciela Serwisu.
Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, według kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik Końcowy zostanie powiadomiony
na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
9. Wykonując Przelew Użytkownik Końcowy akceptuje postanowienia Regulaminu.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności
Właściciela Serwisu za dostarczenie usługi bez wad.
11. Regulamin obowiązuje od dn. 4 września 2017 roku
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