Warunki korzystania z Serwisu

Data wejścia w życie: 20/08/2015
Niniejsza Umowa Użytkownika ("Umowa") wyjaśnia warunki, na jakich wolno Ci korzystać z witryny
Niezlaoferta.pl i wszelkich stron internetowych lub usług mobilnych i aplikacji
(łącznie "Serwis") oferowanych przez Niezlaoferta.pl. Niniejsza Umowa jest częścią i zawiera w
odniesieniu wszystkie Warunki korzystania z Serwisu. Zawiera wszystkie informacje związane z Usługą
lub się do odwołuje do Regulaminu. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie będzie oznaczać,
że przeczytałeś, zrozumiałeś, zaakceptowałeś i zgodziłeś się przestrzegać niniejszą Umową wobec
siebie i na rzecz każdego Użytkownika, który korzysta z witryny, i oświadczasz, że masz prawo do tego.
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W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy modyfikować niniejszą Umowę
w przyszłości bez uprzedzenia Ciebie, a wszelkie zmiany do niniejszej Umowy będą obowiązywać w
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momencie umieszczenia na stronie, chyba że późniejsza data jest w inny sposób określona w
zmienionej Umowie. Proszę sprawdzać często witrynę w celu sprawdzenia aktualizacji. Terminy pisane
wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszej Umowie (w tym punkcie 19 poniżej,
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zatytułowanym "Definicje") są zdefiniowane w innych Warunkach korzystania z Usługi lub mają
znaczenie nadane na miejscu.
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PROSZĘ OSTROŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ABY ZROZUMIEĆ KAŻDE
POSTANOWIENIE. Umowa ta zawiera zrzeczenie się praw do powództwa grupowego i arbitrażu, w
sprawach, które wymagają stosowania arbitrażu indywidualnego do rozstrzygania sporów i pozwów.
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Masz prawo zrezygnować z uchylenia się od arbitrażu i pozwu, co opisano w pkt 15 poniżej.
1. Ogólne

ie

Portal jest miejscem, gdzie nasi członkowie korzystają zarówno z naszego rynku i naszej platformy do
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usług internetowych. Klienci i Wykonawcy stają się członkami po otwarciu Konta Niezlaoferta.pl na
podstawie Umowy Konta. Jako członkowie, używają Serwisu i Tablicy Usług Wykonawców, aby
reklamować, zlokalizować, zapoznać się ze sobą, monitorować, wybierać i ze sobą negocjować
warunki ofert i zawierać umowy między sobą. Gdy dwóch użytkowników zawrze umowę, korzystają z
witryny do współpracy, komunikowania się, wystawienia faktury i płatności za Ofertę.
2. Relacje między Klientem a Wykonawcą
Umowa Użytkownika
Klient i Wykonawca przyjmują do wiadomości fakt, że gdy Wykonawca akceptuje Ofertę Klienta, Klient i
Wykonawca zawarli "Kontrakt Użytkowników" obejmujący następujące: (1) Umowa ta odnosi się do
relacji , jak opisano w następny podrozdziale zatytułowany "Umowa Stosunku Pracy"; (2) pozostałe
Warunki korzystania z usług (innych niż Umowy Stosunku Pracy); (3) zaakceptowane warunki Oferty na
Stronie (poniżej, Warunki); oraz (4) wszelkie inne postanowienia umowne przyjęte zarówno przez
Klienta i Wykonawca i umieszczone w Serwisie.

Umowy Stosunku Pracy
Kolejne cztery części Regulaminu zwane "Umową Stosunku Pracy": (1)Umowa Niezależnego
Wykonawcy Usługi; (2) Umowa godzinowa i inne różne płatności; oraz (3) Umowa Zatrudnienia
Stałego. Do Państwa umów stosuje się różne "Umowy Stosunku Pracy", w zależności od wyboru
Klienta i Wykonawcy, w następujący sposób:
Umowa Wykonawcy Niezależnego
Jeżeli Klient i Wykonawca wchodzą we współpracę niezależną, wtedy swoje zastosowanie ma
Umowa Niezależnego Wykonawcy Usługi. Ponadto Klient i Wykonawca w niezależnym związku
wykonawczym muszą wybrać albo stałą cenę lub wynagrodzenie godzinowe i ten wybór określa
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porozumienie, które reguluje ich mechanizm płatności w następujący sposób:
Stała cena. Jeżeli Klient i Wykonawca zawrą niezależną umowę wykonawczą i
wybiorą stałe wynagrodzenie, to Klient i Wykonawca zgadzają się, że będą związani
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stałą ceną.

Godzinowe i / lub inne płatności. Jeżeli Klient i Wykonawca wchodzą w niezależny
związek wykonawczy i wybiorą stawkę godzinową, i / lub, inny rodzaj płatności
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względem Wykonawcy, to Klient i Wykonawca zgadzają, że będą związani stawką

Warunki Obowiązkowe
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godzinową lub innym rodzajem płatności.

Umowa Użytkowników może zmodyfikowana jedynie na podstawie niektórych postanowień Regulaminu
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w następujący sposób:
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Umowa Niezależnego Wykonawcy Usługi
Umowa Użytkowników może modyfikować Umowę Niezależnego Wykonawcy Usługi w
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zakresie, na który Klient i Wykonawca zgadzają się bezsprzecznie oraz odnotowują swoją
zgodę w Serwisie zgodnie z Regulaminem.
Zwrot i Zasady Anulowania; Zasady rozwiązywania sporów
Umowa Użytkowników może modyfikować Umowa Zwrotu i Zasady Anulowania i Politykę
Rozpatrywania Sporów do stopnia, do którego Klient i Wykonawca zgadzają się bezsprzecznie
co do warunków pracy lub innych postanowień umownych oraz odnotowują swoją zgodę w
Serwisie zgodnie z Regulaminem.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w poprzednich postanowieniach niniejszego
podrozdziału, wszystkie inne postanowienia Regulaminu nie mogą być modyfikowane. Wszelkie próby
modyfikacji Warunków Obowiązkowych będą nieważne.
3. Związek z Niezlaoferta.pl
Niezlaoferta.pl Nie Jest Stroną Umowy.

Niezlaoferta.pl nie jest stroną w stosunkach pomiędzy Klientem a Wykonawcą. Niezlaoferta.pl nie
proponuje Wykonawcom Klientów lub pomaga Wykonawcom znaleźć Ofert. Niezlaoferta.pl tylko
zapewnia, że dostęp do stron, które umożliwiają Wykonawcom identyfikację i określenie przydatności
Klientów dla siebie i umożliwić Klientom zidentyfikowanie i określenie przydatność Wykonawcy dla
siebie. Niezlaoferta.pl może sortować propozycje Ofert umożliwiając Klientom łatwiejsze poruszanie się
po Serwisie i wybranie, z którym Wykonawcą się skontaktować. Niezlaoferta.pl nie kieruje, nie ma
żadnej kontroli, nie wydaje żadnych oświadczeń, i nie gwarantuje jakości, bezpieczeństwo lub
legalność Usług Wykonawczych; zgodności z prawdą i wiarygodności Ofert; kwalifikacji lub tożsamości
Użytkowników; zdolności Wykonawcy do wykonania Usługi; zdolności klienta do płacenia za usługi
Wykonawcy; lub, że Klient lub Wykonawca może zakończyć transakcję.

.p
l

Niezlaoferta.pl nie musi i może nie sprawdzać wszelkich informacje podanych nam przez Klientów lub
Wykonawców.

Niniejszym akceptujesz, że Niezlaoferta.pl może dostarczać informacji o Wykonawcach lub Klientach,

rta

takich jak ocena ryzyka, położenie geograficzne lub weryfikacji tożsamości czy referencje. Jednakże,
takie informacje są oparte wyłącznie na danych, które Wykonawca lub Klient przedkłada Niezlaoferta.pl,

Umowa na rzecz Osoby Trzeciej
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i Niezlaoferta.pl udostępnia te informacje WYŁĄCZNIE dla wygody członków.
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Klient i Wykonawca wyznaczają Niezlaoferta.pl jako beneficjenta - osobę trzecią, państwa Umowy do
celów egzekwowania należnych zobowiązań i wszelkich korzyści wynikających z Państwa umowy.
Klient i Wykonawca zgadzają się, że Niezlaoferta.pl ma prawo do podejmowania takich działań w
odniesieniu do ich kont, w tym, bez ograniczeń, zawieszenia, zamknięcia lub czynności prawnych,
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według własnego uznania, jakie uzna za konieczne do wyegzekwowania naszych praw jako
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beneficjenta w ramach państwa Umowy Użytkowników.
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Zapisy zgodności

Klient i Wykonawca mają obowiązek (1) tworzenia i prowadzenia ewidencji w celu udokumentowania
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Użytkowników, w tym, swoich zobowiązań
płatniczych i zgodności z przepisami podatkowymi i zatrudnienia, oraz (2) dostarczenie kopii takich
zapisów do Niezlaoferta.pl na życzenie.
4. Opłaty
Brak Opłat za propozycje lub za znalezienie Ofert.
Niezlaoferta.pl nie proponuje Klientom Wykonawców i nie pomaga Wykonawcom znaleźć Ofert.
Niezlaoferta.pl tylko umożliwia dostęp do stron, które umożliwiają Wykonawcom zrobić to samemu.
Niezlaoferta.pl nie pobiera opłaty, gdy Wykonawca znajdzie odpowiedniego Klienta lub Ofertę. Jednak
klient i Wykonawca zobowiązani są do korzystania z Serwisu by zapłacić i otrzymać zapłatę za usługi
Wykonawcy jeśli nawiązali ze sobą kontakt za pośrednictwem Serwisu.
Opłata członkowska

Wykonawcy mogą zapisać się do różnych poziomów uczestnictwa i przywilejów w Serwisie przez
płatności opłat abonamentowych, jak opisano w Polityce Członkostwa Wykonawców.
5. Licencja Serwisu
Na podstawie niniejszej Umowy, Regulaminu i innych uzgodnień strony, Niezlaoferta.pl udziela
ograniczonej licencji na dostęp, jeśli jest się Użytkownikiem tego Serwisu, do korzystania z Serwisu w
celu zamawiania i odbierana dostępnych i zatwierdzonych Usług. Nie wolno używać lub korzystać z
Witryny lub Usług z jakichkolwiek powodów, które są konkurencyjne z Niezlaoferta.pl. Nie wolno
sprzedawać, reprodukować, dystrybuować, modyfikować, odtwarzać, publicznie wykonywać,
przygotowanie prac pochodnych opartych na, odświeżać, lub w inny sposób wykorzystywać wszelkich
treści z Witryny w jakikolwiek inny
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sposób dla celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Niezlaoferta.pl lub
posiadacza praw. Nie wolno używać żadnych treści witryny na innych stronach internetowych lub w
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sieci komputerowej w dowolnym celu, z wyjątkiem własnego oglądania. Nie wolno podejmować prób
inżynierii wstecznej lub próbować ingerować w działania dowolnej części Witryny, chyba że jest to
wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Strona oraz żadna część serwisu nie mogą

fe

być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana w celach
komercyjnych, które nie są wyraźnie dozwolone przez Niezlaoferta.pl. Niezlaoferta.pl i nasi
licencjodawcy zachowują wszystkie odpowiednie prawa do tytułów, interesów i praw do wszystkich
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patentów, wynalazków, praw autorskich, know-how i tajemnic handlowych odnoszących się do Serwisu.
Logo i nazwa Niezlaoferta.pl w to znaki towarowe Niezlaoferta.pl i są przedmiotem naszych wytycznych
użytkowania Loga. Inne nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe, loga i symbole na Stronie mogą
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być znakami towarowymi ich właścicieli.
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6. Licencja Treści Użytkownika

Kiedy udostępniasz jakąkolwiek Treść Użytkownika w Serwisie, oświadczasz i gwarantujesz, że masz
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prawo, władzę i autorytet, aby opublikować owe treści i udzielać zezwoleń określonych poniżej.
Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że poprzez zamieszczenie Treści Użytkownika nie będzie
naruszać praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa własności
intelektualnej, prawa reklamy i prawa do prywatności. Do pewnego stopnia, Treść Użytkownika może
być chroniona prawami autorskimi, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich
praw autorskich do takich Treści Użytkownika, i że Niezlaoferta.pl może sprawować pieczę nad
prawami do Treści Użytkownika udzieloną na mocy niniejszej Umowy bez obligacji do jakiejkolwiek
zapłaty.
Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa własności do Treści Użytkownika zamieszczonych
Niezlaoferta.pl. Niniejszym udzielasz się także każdemu użytkownikowi niewyłącznej licencji na dostęp
do Treści Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, oraz na używanie, kopiowanie, dystrybucję,
wyświetlanie i wykonania takiej Treści Użytkownika, tylko w zakresie dozwolonym przez normalną

funkcjonalność Serwisu oraz z zastrzeżeniem do wszystkich poufności i innych postanowień
Regulaminu.
Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, Niezlaoferta.pl będzie wykorzystywać lub
ujawniać Treści Użytkownika w zakresie niezbędnym do zapewnienia Tobie poprawnego
funkcjonowania usług Witryny.
Powyższe licencje udzielone przez Ciebie zakończą się w odpowiednim czasie po usunięciu Treści
Użytkownika z Serwisu, chyba że przyznasz Niezlaoferta.pl i naszym następcom nieodwołalną licencję
do wieczystego zachowania i zastosowania, ale nie do publicznego wyświetlania, rozpowszechniania
wszystkich Treści Użytkownika, które zostały usunięte w zakresie dozwolonym przez obowiązujące
prawo.
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Możesz składać uwagi lub pomysły na temat stron, w tym, bez ograniczeń, o tym, jak poprawić strony
lub nasze produkty (łącznie, "Pomysły").Przesyłając jakiekolwiek pomysły, zgadzasz się, że ujawnienie
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jest nieodpłatne i bez ograniczeń i nie umieści Niezlaoferta.pl jako podmiot zobowiązania, że idee nie
zawierają poufnych lub zastrzeżonych informacji osób trzecich, i że możemy swobodnie korzystać z
pomysłów bez dodatkowej rekompensaty dla Ciebie i do nie ujawnienia nikomu Pomysłów na zasadzie
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jawnej lub w inny sposób. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przez akceptację i
przyjęcie Twojego Pomysłu, Niezlaoferta.pl nie zrzeka się wszelkich praw do korzystania z podobnych
źródeł niż od Ciebie.
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lub związanych Pomysłów znanych lub opracowanych przez Niezlaoferta.pl lub uzyskanych z innych

7. Nieuprawniony Dostęp i Wykorzystanie; Zakłócenia Strony; Złośliwe Oprogramowanie
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Zgadzasz się, że nie będzie używać jakichkolwiek programów trzecich (np. botów) lub innych
zautomatyzowanych sposobów, aby uzyskać dostęp do witryny w jakimkolwiek celu bez naszej
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pisemnej zgody. Nie będziesz uzyskiwał dostępu do treści audiowizualnych dostępnych w Serwisie w
dowolnym celu lub w jakikolwiek inny sposób niż streaming. Zgadzasz się, że nie będziesz: (a)
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podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nałożyć (według własnego uznania)
nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (B) kopiowania,
powielania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub publicznego
prezentowania żadnych treści (innej niż zawartość, która została przez Ciebie przedłożona w Serwisie)
ze Strony, kodu oprogramowania, które jest częścią Serwisu lub jakichkolwiek usług, które są
oferowane w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Niezlaoferta.pl i odpowiedniej osoby trzeciej, jeśli
dotyczy; (C) zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie strony lub wszelkich działań
prowadzonych na Stronie; (D) omijać wszelkich środków użytych użyć, aby zapobiec lub ograniczyć
dostęp do Serwisu lub jakichkolwiek podczęści Serwisu, w tym, bez ograniczeń, możliwości, które
uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie treści lub egzekwowania ograniczeń w
korzystaniu z Serwisu lub jego zawartości; (E) przekazywać spamu, łańcuszków lub innych
niechcianych komunikatów; (F) podejmować prób ingerowania lub zagrożenia integralności systemu lub
zabezpieczenia albo rozszyfrować żadnych transmisji do lub z serwerami z systemem Serwisu; (G)
zbierać żadnych danych osobowych, w tym nazw kont, z Witryny; (H) uzyskiwać dostępu do wszelkich

treści na stronie za pomocą dowolnej technologii lub środków innych niż przewidziane lub dopuszczone
przez Stronę; lub (i) bezpośrednio lub pośrednio, reklamować lub promować inne strony, produkty lub
usługi, lub w celu uzyskania innych Użytkowników do innych stron internetowych, produktów lub usług.
Dodatkowo, użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczać ani wprowadzać żadnych
nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innego szkodliwego kodu złośliwego oprogramowania,
mechanizmu lub oprogramowania, które jest zaprojektowane, aby spowodować zaprzestanie działania,
zakłócenie, wyłączenie, szkodę, lub w inny sposób naruszyć w jakikolwiek sposób, w tym zakłócenia
lub zniekształcenia, estetyczne działanie, lub udzielenie innej osobie dostępu w celu uszkodzenia
Serwisu lub danych, nośników danych, programów, sprzętu lub komunikacji lub w inny sposób zakłócać
działalności. Dalsze informacje na temat innych zabronionych zachowań można znaleźć w Zasadach
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Użytkowania Strony.
8. Treści Innych Firm Trzecich
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Katalog Wykonawców

Strona zawiera katalog Wykonawców. Zawiera on informacje ze źródeł zewnętrznych, od samych
Wykonawców i od innych Użytkowników. Niezlaoferta.pl zapewnia ten katalog jako udogodnienie i nie
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potwierdza lub zweryfikuje informacji zawartych w nim.
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Weryfikacja osób trzecich

Strona udostępnia różne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu weryfikacji poświadczeń
użytkownika, świadczenia usług badawczych i dostarczanie informacji. Wszelkie informacje lub treści
wyrażone lub udostępnione przez osoby trzecie lub innych członków należą do danego autora(-ów) lub
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dystrybutora(-ów) i nie stanową własności Niezlaoferta.pl. Serwis Niezlaoferta.pl nie popiera, ani nie
jest odpowiedzialny za dokładność i rzetelność wszelkich opinii, porad, informacji lub oświadczeń w
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Serwisie publikowanych przez osoby inne niż autoryzowani pracownicy Niezlaoferta.pl.
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Linki i Aplikacje

Strona może zawierać linki do witryn stron trzecich. Strona może również zawierać aplikacje, które
pozwalają na dostęp do Witryn stron trzecich za pośrednictwem Serwisu. Takie witryn stron trzecich są
własnością i są zarządzane przez osoby trzecie i / lub ich licencjodawców. Twój dostęp i korzystanie z
witryny osób trzecich, w tym usług komunikacyjnych, takich jak czat, e-mail, będzie podlegać
obowiązującym warunkom i polityce podmiotów trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
Niezlaoferta.pl nie ponosi odpowiedzialności za: (i) dostępność i dokładność Witryn podmiotów trzecich;
lub (ii) treść i produkty reklamowe dostępne na Witrynach podmiotów trzecich. Jesteś odpowiedzialny
za podejmowanie decyzji, czy chcesz uzyskać dostęp do witryny innej firmy, klikając na link lub przez
instalowanie aplikacji. Umieszczenie jakiegokolwiek linku lub aplikacji na Stronie nie oznacza, że
udzielamy poparcia tym witrynom podmiotów trzecich lub ich aplikacjom. Używasz tych linków i aplikacji
na własne ryzyko.
9.Określone zastrzeżenia, ograniczenia i wyłączenia.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za tworzenie, przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych
swoich dokumentów handlowych. Niniejsza Umowa oraz wszelka rejestracja na witrynie nie będą
interpretowane jako tworzenie jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Niezlaoferta.pl do
przechowywania, tworzenia kopii zapasowych lub udzielenia dostępu do wszelkich informacji lub
danych za dowolny okres czasu.
Wdrożyliśmy komercyjnie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenia danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem,
wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować, że
nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać tych środków lub wykorzystać Twoich
danych osobowych do niewłaściwych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podaje dane
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osobowe lub informacje na temat podmiotu, który reprezentują, na własne ryzyko.
Niezlaoferta.pl nie jest odpowiedzialny, i zgadzasz się na nieobarczanie nas odpowiedzialnością, za
jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z lub w związku z niniejszą Umową, w tym, ale nie

rta

ograniczając się do:

- Nasze użycie lub twoja niezdolność do korzystania z Serwisu lub Usług;

fe

- Opóźnienia lub zakłócenia w funkcjonowaniu Witryny lub Usług Serwisu;
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- wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie uzyskane poprzez dostęp do Witryny lub Usług Serwisu;
- Usterki, błędy lub wszelkiego rodzaju nieścisłości Witryny lub Usług Serwisu;
- Uszkodzenie urządzenia sprzętowego związane z korzystaniem z Serwisu lub Usług Serwisu;
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- Zawartość;

ie

- Zawieszenie lub inne działania podjęte w odniesieniu do konta;
- Jakość wykonania usługi, dokładność i niezawodność, profile Wykonawców, oceny i informacje
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zwrotne (w tym ich zawartość) lub metryki, używane na lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu;
10. Gwarancja
NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI, jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do
jakości, tożsamości i wiarygodności firm, usług Wykonawców lub dokładność ogłaszanych przez
Użytkowników Ofert !
11.Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku sporu pomiędzy Tobą a Niezlaoferta.pl i / lub partnerem, ani Ty, ani Niezlaoferta.pl, nasze
oddziałów, licencjodawcy lub nasi usługodawcy NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, W TYM, ALE NIE TYLKO,
UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI GOSPODARCZYCH LUB UTRATĘ DOBREJ OPINII.
Jeśli nasza wina zostanie udowodniona, odpowiedzialność Niezlaoferta.pl, naszych oddziałów,
licencjodawców, lub naszych trzecich usługodawców względem dowolnego użytkownika, dla

ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z TĄ UMOWĄ NIE PRZEKROCZY: (A) £ 500; Lub
(B) wszelkie opłaty zatrzymane przez Niezlaoferta.pl. W odniesieniu do umów, w których użytkownik był
stroną
jako Klient lub Wykonawca w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
12. Zwolnienie
Oprócz uznania, że Niezlaoferta.pl nie jest stroną żadnej umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą,
zwalniasz Niezlaoferta.pl, nasze oddziały i naszych urzędników, dyrektorów, pracowników, prawników,
agentów, podmioty zależne, podmioty Joint Venture oraz naszych i ich odpowiednich następców z
roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych,
wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z każdym sporem Użytkownika z innym, czy to
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prawnym lub w kapitale własnym. Zawiera to, na przykład i bez ograniczeń, wszelkie spory dotyczące
świadczenia, funkcji i jakości usług Wykonawcy względem Klienta i wnioski do refundacji w oparciu o
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spory.
13. Odszkodowania

Zgadzasz się bronić i zwolnić Niezlaoferta.pl, nasze oddziały oraz urzędników, dyrektorów,
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pracowników, prawników, agentów, podmioty Joint Venture, naszych i ich odpowiednich następców
(każda taka osoba jest "Stroną zabezpieczoną") przed odpowiedzialnością wobec jakichkolwiek strat,
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kosztów, wydatków, szkód i innych zobowiązań (w tym opłat i kosztów obsługi prawnej) poniesionych
przez Podmiot Zabezpieczony wynikających z lub związanych z dowolną przyczyną działania,
roszczenia, pozwu, postępowania lub skargi wniesionej przez osoby trzecie przeciwko Podmiotowi
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Zabezpieczonemu w związku z korzystaniem z Usług Witryny, w tym: (A) wszelkie zobowiązania
płatnicze poniesione przez Użytkownika z tytułu korzystania z Usług Serwisu; (B) każdy zarzut
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ewentualnego naruszenia, sprzeniewierzenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw własności
intelektualnej przez siebie lub swoich przedstawicieli, w tym przez produkt pracy świadczonej przez
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siebie lub swoich przedstawicieli; (C) własne: (I) korzystania z Serwisu; (II) decyzji o udzielaniu
kredytów lub innych informacji za pośrednictwem Serwisu, w tym dane finansowe; (III) decyzji
przedstawienia komentarzy i przyjęcia oferty od innych Użytkowników; (IV) naruszenia któregokolwiek z
postanowień niniejszego lub innych Regulaminów; (V) spór o lub brak zapłaty żadnej faktury lub
dokonania innych płatności; (VI) zobowiązania wobec Wykonawców, w tym zobowiązań płatniczych;
(D) wszelkie naruszenia umowy lub innych należności Użytkowników, z którymi prowadziło się
działalność za pośrednictwem Serwisu; (E) wszelkie zobowiązania z tytułu opodatkowania płatności
otrzymanych za pośrednictwem Usług Serwisu lub jego części; (F) czegokolwiek, co Strona
Zabezpieczona może zrobić lub zaniechać zrobienia w związku z niniejszą Umową oraz Regulaminem.
Powyższe Zabezpieczenie obejmuje, między innymi, roszczenia, pozwu, postępowania, żądania lub
działania wynikające z zaniedbania jakiegokolwiek Podmiotu Zabezpieczonego.
14. Okres umowy; Zakończenie i zawieszenie

Niniejsza Umowa wejdzie w życie przy Twojej pierwszej wizycie na Witrynie i będzie obowiązywać na
czas korzystania z Serwisu. Chyba, że Ty i Niezlaoferta.pl uzgodnicie inaczej na piśmie, każde z was
może wypowiedzieć niniejszą Umowę według własnego uznania, w dowolnym czasie, bez podania
przyczyn, za pisemnym powiadomieniem, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej. W przypadku, gdy
Ty lub my poprawnie rozwiążemy niniejszą Umowę, prawo do korzystania z Serwisu zostaje
automatycznie cofnięte, a my zamkniemy Twoje konto; jednak, jeśli tak zdecydujemy, (I) jeśli masz
jakiekolwiek otwarte zlecenia kiedy wypowiadasz niniejszą umowę będziesz dalej związany niniejszą
Umową, dopóki wszystkie takie zlecenia nie zostaną zamknięte w Serwisie; (II) Niezlaoferta.pl nadal
będzie wykonywać te usługi, które są konieczne do zakończenia jakiegokolwiek otwartego zlecenia lub
transakcji pomiędzy Tobą a innym Użytkownikiem; oraz (III) będziesz nadal zobowiązany do zapłaty
wszelkich kwot naliczonych, lecz niezapłaconych na dzień rozwiązania umowy wobec Niezlaoferta.pl za
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usługi Serwisu lub Wykonawcom za wykonanie Usługi i zakończenia wszystkich otwartych zleceń,
Niezlaoferta.pl.
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Nie ograniczając innych środków zaradczych, Niezlaoferta.pl może czasowo zawiesić, na czas
nieokreślony lub na stałe wycofać dostęp do Witryny i odmówić udzielania wszystkich usług witryny
względem Ciebie, jeśli: (a) naruszysz wszelkie warunki niniejszej Umowy lub innych Regulaminu; (B)
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będziemy podejrzewać, lub staniemy się świadomi, że podałeś fałszywe lub wprowadzające w błąd
informacje; lub (c) uważamy, według naszego uznania, że Twoje działania mogą pociągnąć do
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odpowiedzialności prawnej Ciebie, naszych członków lub Niezlaoferta.pl lub nasze Podmioty
Powiązane; mogą być sprzeczne z interesem strony lub społeczności użytkowników; lub mogą
obejmować nielegalną działalność. Gdy konto zostanie zawieszone lub zamknięte, nie możesz
korzystać z Serwisu w ramach tego samego konta lub innego konta lub zarejestrować ponownie pod
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nowym kontem, bez uprzedniej pisemnej zgody Niezlaoferta.pl.
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Jeśli angażują się w działania, które omijają udział Serwisu lub w inny sposób zmniejszają opłaty
należne Niezlaoferta.pl lub naszym Partnerom w ramach niniejszej Umowy, musisz zapłacić
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Niezlaoferta.pl za wszelkie opłaty należne Niezlaoferta.pl i naszym Podmiotom Stowarzyszonym i
zwrócić Niezlaoferta.pl wszystkie straty i koszty (w tym cały czas poniesiony przez pracowników lub
Partnerów Niezlaoferta.pl) i uzasadnione wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) związane z badaniem
takiego naruszenia i pobierania tych opłat.
Ponadto naruszenia niniejszej umowy może być ścigane z całą surowością prawa i może skutkować
dodatkowymi karami i sankcjami.
Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, powiadomimy Cię, jeśli będziemy zmuszeni zawiesić
lub zamknąć konto, chyba że wierzymy, według własnego osądu, że powiadomienie może spowodować
szkodę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reputacja i wartość Firmy i Witryny zależy od
przejrzystości konta Użytkownika udostępnianego innym, w tym zarówno siebie jak i innych
Użytkowników, z którymi zawarłeś umowy. Zgadzamy się na następujące:
Jeśli Niezlaoferta.pl postanawia zawiesić lub zamknąć Konto, Niezlaoferta.pl ma prawo, ale nie
obowiązek, (1) poinformować pozostałych Użytkowników, którzy zawarli Umowy z Tobą o

zawieszeniu lub zamknięciu Konta i (2) dostarczyć tym Użytkownikom podsumowanie przyczyn
zawieszenia lub zamknięcia.
Gdy konto jest zamknięte z jakiegokolwiek powodu, nie będziesz już mieć dostępu do danych,
wiadomości, pliki i innych materiały, które można przechowywać w Serwisie. Jeśli to możliwe,
Niezlaoferta.pl zachowa te informacje wraz z wszystkimi Twoimi poprzednimi postami i ofertami na
okres jednego roku od daty zamknięcia co daje wystarczająco dużo czasu do wszczęcia odwołania od
naszej decyzji przez proces opisany w podrozdziale zatytułowanym " Spory z Niezlaoferta.pl" w punkcie
15 poniżej. Jeśli odwołasz się od naszej decyzji za pośrednictwem tego procesu w ciągu jednego roku,
Niezlaoferta.pl zachowa swoje dane, dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty. Jeśli nie odwołasz się od
naszej decyzji w ciągu jednego roku, Niezlaoferta.pl może usunąć Twoje dane, w tym, wiadomości, pliki
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i inne materiały, które mogą być przechowywane w Serwisie.
15. Anulowanie, zwroty i spory; Zrzeczenie się Obowiązkowego Arbitrażu i Pozwu
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Aby anulować zlecenie lub zażądać zwrotu pieniędzy, czy wszcząć spór z Użytkownikiem (innego niż
sporów z udziałem informacji zwrotnej), zobacz następujące zasady: "Zasady zwrotu i anulowania",
Polityka rozstrzygania sporów w Ofertach z ceną stałą, lub "Polityka rozstrzygania sporów w Ofertach
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ze stawką godzinową".

Spory z Niezlaoferta.pl
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Do sporu między Tobą a Niezlaoferta.pl lub którymkolwiek z naszych Partnerów, patrz poniżej.

W razie powstania sporu między Tobą a Niezlaoferta.pl lub którymkolwiek z naszych Partnerów,
naszym celem jest szybkie i efektywne rozwiązanie sporu. Odpowiednio, Niezlaoferta.pl i nasze
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oddziały zgadzają się, że będziemy rozwiązywać wszelkie roszczenia lub spory prawne, które
powstaną między Tobą a Niezlaoferta.pl lub naszymi Podmiotami Powiązanymi lub są związane z
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niniejszą Umową lub Usługami Niezlaoferta.pl ("Reklamacja").
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16. Ogłoszenia i komunikaty
Komunikacja od Niezlaoferta.pl do Ciebie
Odwiedzenie Witryny oznacza potwierdzenie tego, że jesteś w stanie elektronicznie otrzymać, pobrać i
wydrukować niniejszą Umowę. Jeśli nie wskażesz inaczej na piśmie do obsługi klienta, Niezlaoferta.pl
będzie z Tobą komunikować poprzez e-mail lub przez umieszczanie informacji na Stronie. Gdy
Niezlaoferta.pl wyśle wiadomość na adres e-mail, który podałeś Niezlaoferta.pl na Stronie lub gdy
Niezlaoferta.pl opublikuje informację na Stronie, jest ona uważana za dostarczoną i przeczytaną. Twój
adres e-mail w Serwisie musi być aktualny, i trzeba regularnie sprawdzać strony w poszukiwaniu
aktualizacji. Bez ograniczenia innych praw Niezlaoferta.pl wynikających z niniejszej Umowy, jeśli nie
uda się uzyskać odpowiedzi na wiadomości e-mail od Niezlaoferta.pl dotyczącą naruszenia, sporu lub
reklamacji w ciągu dwóch dni roboczych, Niezlaoferta.pl ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia,
wedle naszego własnego uznania, konta.
Komunikacja od Ciebie do Niezlaoferta.pl

Wszystkie zawiadomienia do Niezlaoferta.pl lub Podmiotów Stowarzyszonych mające na celu
wywołanie skutków prawnych muszą być na piśmie i dostarczone albo (i) osobiście; (Ii) przez środek
świadczący potwierdzenie odbioru, na adres podany w pkt xxx; lub (iii) w formie pisemnej za
pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą https://niezlaoferta.pl/contact. Wszystkie takie
ogłoszenia są uważane za efektywne z chwilą udokumentowania otrzymania przez Niezlaoferta.pl.
Niezlaoferta.pl nie będzie akceptować jakichkolwiek dokumentów prawnych przez e-mail lub pocztę;
wszystkie takie dokumenty powinny zostać dostarczone do Niezlaoferta.pl osobiście lub uprawnioną
prawnie osobę.
17. Ujawnianie informacji
Niezlaoferta.pl, jest dostawcą komercyjnych usług elektronicznych na Stronie. Użytkownicy są
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powiadamiani, za pośrednictwem Serwisu, z góry w zakresie obowiązujących opłat za usługi. Na
Państwa życzenie, niniejsza Umowa może być wysłana do Ciebie e-mailem. Prosimy o kontakt
Niezlaoferta.pl aby rozwiązać skargę dotyczącą jakiegokolwiek aspektu Usługi oferowanej przez Serwis
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poprzez Obsługę Klienta na powyższy adres lub skontaktować się z nami przez Biuro Obsługi Klienta.
18. Inne warunki
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Niezlaoferta.pl nie zmieni lub uchyli żadnego z naszych praw i środków zaradczych na mocy niniejszej
Umowy, chyba że zmiany lub zrzeczenia się dokona na piśmie i dany dokument będzie podpisany
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przez upoważnionego przedstawiciela Niezlaoferta.pl. Wszelkie całkowite lub częściowe skorzystanie z
prawa lub środka prawnego nie wyklucza dalszego wykonywania jakiegokolwiek innego prawa lub
środka prawnego.
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Nie możesz przenosić, przypisywać lub przekazywać swoich praw i obowiązków (w tym Konta) w
ramach niniejszej Umowy nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody Niezlaoferta.pl, a każda próba
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dokonania tego będzie nieważna. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, niniejsza Umowa będzie
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obowiązywać na rzecz następców i dozwolonych stron.
Jeśli arbiter lub właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieprawidłowe,
nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy
(z wyjątkiem przewidzianym w punkcie 16 powyżej), które pozostają w mocy.
Strony niniejszej Umowy nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu
jakiegokolwiek obowiązku na podstawie niniejszej Umowy z powodu zakłóceń pracy, wypadków,
pożarów, powodzi, awarii telekomunikacyjnych lub internetowych, strajków, wojny, zamieszek, buntów,
blokad, aktów rządowych, pozarządowych i wymagań przepisów lub ograniczeń nałożonych przez
prawo, lub jakichkolwiek innych podobnych warunkach poza zwykłą kontrolą strony. Czas na wykonanie
obowiązków takiej osoby zostanie przedłużony o okres takiego opóźnienia, ale w żadnym wypadku nie
dłuższy niż 60 dni.
Polska wersja niniejszej Umowy będzie nadrzędną we wszystkich aspektach i w przypadku
niezgodności z wersją przetłumaczoną. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zawarte jedynie w
celu ułatwienia odniesienia i nie mają mocy wiążącej. Nawet jeśli Niezlaoferta.pl sporządziło niniejsze

Porozumienie, oświadczasz, że masz wystarczająco dużo czasu, aby przejrzeć i zdecydować, czy
zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy. Umowa ta, wraz z innymi Warunki korzystania z Usługi i
Zasad Zamieszczania, obejmują całość porozumienia między użytkownikiem i Niezlaoferta.pl w
odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między nami a wami,
pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu względu na zawarte w nich, jak i również wszelkie sprzeczne
lub niespójne warunki w dowolnych stronach internetowych, które łączą się lub są związane z serwisu.
19.Definicje
Użyte w niniejszej Umowie i innych Regulaminach, następujące terminy mają znaczenie podane
poniżej, o ile nie określono inaczej lub były wymagane w kontekście:

.p
l

"Konto" oznacza konto Niezlaoferta.pl otwarte podczas rejestracji do korzystania z usług Serwisu,
"Umowa Konta" oznacza umowę regulującą Konta, rachunki depozytowe, oraz związane z Usługami
Serwisu, w tym Wirtualny Portfel Usługi i jest częścią i zawiera w odniesieniu wszystkie warunki,
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zasady, reguły i wytyczne na temat Serwisu.

"Podmiot Powiązany" oznacza podmiot, który, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jednego lub

fe

więcej pośredników, kontroluje lub jest kontrolowany przez, lub znajduje się pod wspólną kontrolą
Niezlaoferta.pl.
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"Dzień Roboczy" oznacza dzień, w którym siedziba główna Niezlaoferta.pl prowadzi normalną
działalność.

"Klient" oznacza UŻYTKOWNIKA, który korzysta z Usług Wykonawców lub poszukuje Wykonawcy
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przez Serwis.

"Spór", oznacza wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami, gdzie jeden lub drugi ma prawo do
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złożenia zawiadomienia za pośrednictwem Serwisu na podstawie refundacji i Zasady anulowania
rezerwacji lub obowiązującym Regulaminie Rozwiązywania Sporów. Korzystanie z terminu "sporu" w
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dowolnym miejscu na stronie odnosi się do jakiegokolwiek sporu, czy między Użytkownikami lub
Niezlaoferta.pl, w tych, gdzie żadne z państwa nie złożyło formularza sporu przez Stronę.
"Zawiadomienie sporów" lub "Spór Zawiadomienie Formularz" oznacza formularz elektroniczny,
który na stronie umieszczono w Pracowni, że każdy Członek może zakończyć do identyfikacji Sporu i
rozpocząć rozstrzygania sporów dla zaangażowania za pośrednictwem Strony.
"Niezlaoferta.pl", "my" i "nas" oznacza Niezlaoferta.pl, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
"Usługi Niezlaoferta.pl" oznacza tworzenie, hosting, utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania
Serwisu i dostarczanych Usług przez Niezlaoferta.pl, które są dostępne za pośrednictwem Serwisu.
Termin Niezlaoferta.pl Usługi nie obejmuje Wykonawca Usług lub usług firm trzecich.
"Wykonawca" oznacza Użytkownika, które reklamuje i świadczy usługi lub identyfikuje klienta za
pośrednictwem Serwisu.

"Usługi Wykonawcy" oznaczają wszystkie usługi świadczone lub dostarczane do Klienta przez
Wykonawcę.
"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszelkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa
pracy, prawa moralne, prawa promocyjne, znaki towarowe, znaki handlowe, wartości firmy, praw do
tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej, które mogą teraz istnieć lub zostać
stworzone, a więc wszystkie aplikacje i rejestracje, odnawianie i ich rozszerzenia, na mocy prawa
jednego państwa, kraju, terytorium lub innej jurysdykcji.
"Może" oznacza, ze strona ma prawo do podjęcia akcji.
"Użytkownik" oznacza osobę lub podmiot prawny, który rejestruje się na Stronie.
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"Metoda płatności" oznacza ważną kartę kredytową wydaną przez bank zaakceptowaną przez
Niezlaoferta.pl, konto bankowe połączone z Kontem w Serwisie, konto PayPal, lub inną metodę
płatności, którą Niezlaoferta.pl może przyjmować od czasu do czasu, według własnego uznania.
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"Opłata za usługę" oznacza opłatę, która jest należna Niezlaoferta.pl za hosting, utrzymanie i
zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu i Usług.
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"Umowa Usługi" oznacza domyślne Umowę Niezależnego Wykonawcy Usługi, która może być
zmodyfikowana przez Klienta i Wykonawcę. Umowa Usługi może zawierać specyfikacje, cena, etapy,
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wyniki, godziny, warunki płatności, gwarancje i inne zobowiązania umowne.
"Strona" oznacza domenę i wszystkie subdomeny Niezlaoferta.pl i wszelkie r mobilne usługi lub
aplikacje internetowe posiadanych, kontrolowane, lub oferowane przez Niezlaoferta.pl.
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"Polityka" oznacza warunki korzystania z Serwisu i wszystkie obowiązki, wymagania i wytyczne
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związane z używaniem Serwisu.

"Serwis" oznacza wszystkie usługi, które są dostępne za pośrednictwem Serwisu, czy świadczone
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przez Niezlaoferta.pl, Partnera lub osobę trzecią, inną niż Wykonawca. Usługi Serwisu obejmują usługi
firm trzecich, ale wykluczają Usługi Wykonawcy.
"Regulamin" oznacza niniejszą umowę i wszystkie inne umowy i zasady witryny informacyjnej lub
odwołania.
"Usługi firm trzecich" oznaczają wszystkie usługi, które są dostępne za pośrednictwem Serwisu, ale
dostarczane przez osoby trzecie, a nie Niezlaoferta.pl lub naszych Partnerów. Pojęcie "Usługi firm
trzecich" nie obejmuje Usług Niezlaoferta.pl lub Wykonawców.
"Witryny firm trzecich" oznaczają wszystkie strony internetowe, usługi stron trzecich i zasoby
związane z Serwisem.
"Użytkownik" oznacza (1) osoba, która korzysta z Serwisu w swoim własnym imieniu, w celach
biznesowych, a nie osobistych, gospodarstwa domowego lub w celach konsumenckich, lub (2) osoba,
która jest uprawniona do korzystania z Serwisu w imieniu Użytkownika, którym jest firma lub
organizacja, do celów służbowych, a nie do użytku osobistego, domowego lub konsumenckiego.

"Treści Użytkownika" oznacza wszelkie dane, informacje, treści, teksty, filmy, muzykę lub inne
informacje, które można publikować na którejkolwiek części Serwisu.
"Gość" oznacza osobę, która tylko odwiedza stronę i nie jest Użytkownikiem.
"Ty" oznacza Gościa lub Użytkownika z dostępem do Strony lub korzystania z Usług moderatorów w
swoim własnym imieniu; i, jeśli Usługi serwisu są wykorzystywane w imieniu Użytkownika, "ty" obejmuje
także Użytkownika, dla którego osoba uprawniona korzystała z Usług Serwisu.
20. Kontakt z nami

https://niezlaoferta.pl/contact/
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Niezlaoferta.pl
28 Havelock Street
Kettering
NN16 9PZ
Northamptonshire
UK

