
Regulamin Usługi  

Postanowienia wstępne 

1. Usługa jest udostępniana przez Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze 

REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w 

wysokości 500.000 zł. Usługodawca udostępnia do kontaktu adres poczty 

elektronicznej kontakt@autocentrum.pl. 

2. Usługa jest udostępniana na zasadach określonych w Regulaminie.  

Regulamin określa w szczególności: 

1. prawa i obowiązki Użytkowników Usługi; 

2. prawa i obowiązki Autocentrum.pl S.A. w zakresie udostępniania i 

świadczenia Usługi. 

2. Słownik nazw 

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Autocentrum.pl - oznacza Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze 

REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w 

wysokości 500.000 zł. 

2. Dane – oznaczają dane podane przez Użytkownika, na podstawie których 

Usługodawca tworzy i dostarcza Raport. 

3. Instrukcja – oznacza zbiór poleceń i informacji prezentowanych 

Użytkownikowi w serwisie internetowym 

https://www.autocentrum.pl/negocjuj-cene-pojazdu/ w czasie korzystania z 

Usługi.  

4. Konto – konto w serwisie internetowym https://www.autocentrum.pl/negocjuj-

cene-pojazdu/ z wykorzystaniem, którego Użytkownik korzysta z Usługi. 

5. Platforma płatnicza - usługa świadczona przez podmiot trzeci, której 

przedmiotem jest obsługa dokonywanych drogą elektroniczną przez 

Użytkownika na rzecz Autocentrum.pl płatności bezgotówkowych. 

6. Raport - oznacza raport z kosztorysem napraw pojazdu.  

7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

8. Usługa oznacza usługę utworzenia i udostępniania Raportu. Zakres Raportu 

podany jest każdorazowo na stronie internetowej serwisu internetowego 

https://www.autocentrum.pl/negocjuj-cene-pojazdu/ po uzyskaniu przez 

Usługobiorcę Danych zgodnie z Regulaminem. 

9. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi na podstawie 

Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli: 

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub 
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2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub 

3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności 

prawnych. 

10. VIN (Vehicle Identification Number) – numer identyfikacyjny pojazdu nadany 

i umieszczony przez producenta.  

3. Założenie Konta i korzystanie z Usługi 

1. Korzystanie z Usługi wymaga uiszczania opłat. 

2. W celu założenia Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz 

rejestracyjny w zakresie określonym przez AUTOCENTRUM.PL jako 

obowiązkowy oraz postępować́ zgodnie z wyświetlanymi komunikatami 

systemowymi. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do 

czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane 

są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego 

Użytkownika. 

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego odbywa się w oparciu o następujące 

zasady: 

1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających 

zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie 

wymagane pola formularza w tym podać Dane; 

2. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie 

Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który 

wypełnia formularz i być zgodne z prawdą, ponadto Dane powinny być 

zgodne z prawdą i wynikać z rzeczywistego stanu technicznego 

pojazdu; 

3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość Danych wpisanych do 

formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników 

nieposiadających zdolności do czynności prawnych przedstawiciel 

ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika; 

4. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych osobowych wpisanych 

do formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku 

Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych 

przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika; 

5. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi 

ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik 

nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje 

przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego); 

6. wypełniając formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do 

czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od 

naruszania prawa, praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. 

4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, w szczególności przesłanie do 

AUTOCENTRUM.PL wypełnionego formularza rejestracyjnego, oznacza 

zawarcie przez Użytkownika z AUTOCENTRUM.PL, w języku polskim, 

umowy o świadczenie Usługi określonej w Regulaminie. Usługa jest 



udostępniana Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu 

przez AUTOCENTRUM.PL czynności technicznych niezbędnych do 

udostępnienia Usługi. 

5. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni 

od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, 

wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem 

terminu na adres do kontaktów podany przez AUTOCENTRUM.PL. 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 

14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 

AUTOCENTRUM.PL o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą 

aktywacji i udostępnienia Usługi a ponadto jeśli umowa dotyczy świadczenia o 

właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego 

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi 

na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. 

6. AUTOCENTRUM.PL może odmówić świadczenia Usługi, jeśli jest to 

uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem 

AUTOCENTRUM.PL, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika 

warunków określonych w Regulaminie. 

4. Prawa i obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień 

Regulaminu. 

2. AUTOCENTRUM.PL jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadku 

działania przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, prawem, 

naruszający prawa osób trzecich lub AUTOCENTRUM.PL oraz ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych. Ponadto AUTOCENTRUM.PL przysługuje 

prawo do zablokowania Konta, jeśli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto, próba nadużycia przy 

płatnościach związanych z usługami AUTOCENTRUM.PL, działania 

hakerskie) lub z innych, podobnych, ważnych i uzasadnionych powodów, 

które zostaną zakomunikowane Użytkownikowi. Zablokowanie Konta z 

przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres 

niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania Konta. 

Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania 

przez AUTOCENTRUM.PL innych działań, jeżeli są przewidziane 

postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. AUTOCENTRUM.PL jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Usługi 

co wiąże się z wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi oraz usunięcie 

Konta wraz z zawartością, w stosunku do Użytkownika w przypadku: 

1. naruszenia Regulaminu, prawa, praw osób trzecich lub 

AUTOCENTRUM.PL lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych 

przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych; 

2. jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez 

180 dni; 

3. działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do 



czynności prawnych na szkodę AUTOCENTRUM.PL, innych 

Użytkowników Konta, użytkowników usług AUTOCENTRUM.PL lub 

innych osób przy użyciu Konta. 

4. Bez uprzedniej zgody AUTOCENTRUM.PL, Użytkownik nie może przenieść 

na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi. 

Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania loginu lub hasła 

osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub 

zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił hasło 

lub login. 

5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi (wypowiedzieć umowę 

o świadczenie Usługi) w każdej chwili, z zastrzeżeniem innych postanowień 

Regulaminu. Użytkownik nie może domagać się zwrotu opłaty należnej za 

wykonane Usługi, tj. w szczególności za utworzony i udostępniony na podany 

przez Użytkownika adres e-mail Raport. 

6. AUTOCENTRUM.PL może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o 

świadczenie Usługi z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden 

miesiąc. 

7. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i 

wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego 

przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie 

oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje 

obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun 

prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek 

działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi, do 

korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz 

niepodejmowania żadnych działań na szkodę AUTOCENTRUM.PL, 

Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez 

Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez 

Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami 

obyczajowymi oraz przeznaczeniem tej usługi. 

9. Użytkownik może dokonywać płatności za pośrednictwem serwisu 

internetowego https://www.autocentrum.pl/negocjuj-cene-pojazdu/, przy 

wykorzystaniu Platformy płatniczej. 

10. Przez chwilę dokonania płatności rozumie się moment jej otrzymania przez 

AUTOCENTRUM.PL za pośrednictwem Platformy płatniczej. 

11. AUTOCENTRUM.PL na żądanie Użytkownika wystawi fakturę, nie później 

niż siedem dni od dnia dokonania płatności oraz doręczy ją Użytkownikowi. 

Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, AUTOCENTRUM.PL będzie 

udostępniał Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej. 

5. Zobowiązania AUTOCENTRUM.PL 

1. AUTOCENTRUM.PL dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe 

dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, 

systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń 

internetowych. Jednakże AUTOCENTRUM.PL nie gwarantuje i nie 

odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie 

z Usługi. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi 
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korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie 

dostępu do Internetu oraz nowoczesna przeglądarka internetowa wspierająca 

HTML5, CSS3 i JavaScript. 

2. AUTOCENTRUM.PL w ramach Usługi zobowiązuje się do utworzenia i 

udostępnienia Raportu zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Raport generowany jest na podstawie wprowadzonego przez 

Użytkownika numeru VIN pojazdu oraz deklarowanych zgodnie z 

instrukcją Usługi uszkodzeń pojazdu. 

2. Raport dostarczany jest Użytkownikowi na podany przez niego adres e-

mail w formacie PDF do 30 minut po skutecznym dokonaniu płatności 

internetowej zgodnie z instrukcją Usługi. 

3. AUTOCENTRUM.PL jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w 

udostępnianiu Usługi, jeżeli jest to spowodowane: 

1. koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub 

konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym 

AUTOCENTRUM.PL dołoży starań, aby przerwy te miały w takim 

wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski); 

2. przyczynami niezależnymi od AUTOCENTRUM.PL (siła wyższa, 

działania lub zaniechania osób trzecich). 

4. AUTOCENTRUM.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby 

trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców 

łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). AUTOCENTRUM.PL jest 

jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania 

lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 

osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. AUTOCENTRUM.PL ponosi 

także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, 

jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności 

AUTOCENTRUM.PL określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują 

także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy 

komputerowe. 

5. AUTOCENTRUM.PL nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez 

Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od 

sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu. Niniejsze postanowienie 

Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika 

lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu nastąpiło z 

przyczyn zawinionych przez AUTOCENTRUM.PL lub przyczyn, za które 

AUTOCENTRUM.PL ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. AUTOCENTRUM.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód 

spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w 

szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Usługi, za podanie 

nieprawdziwych, niepoprawnych lub nierzetelnych Danych, za korzystanie 

przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód 

wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

AUTOCENTRUM.PL nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości 

Danych. 



7. AUTOCENTRUM.PL nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, 

poprawność i prawdziwość Raportu. Raport nie stanowi porady prawnej, 

usługi ubezpieczenia, usługi wyceny, w szczególności dokonywanej przez 

rzeczoznawcę, oceny stanu faktycznego ani prawnego pojazdu. Raport ma 

charakter pomocniczy i nie może być jedyną podstawą podjęcia decyzji o 

zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży pojazdu przez Użytkownika.  

8. Informacje udostępniane w ramach Raportu nie pochodzą od Usługodawcy. 

Usługa obejmuje wyłącznie utworzenie i udostępnienie Raportu, co obejmuje 

zestawienie danych ustalanych na podstawie numery VIN, ze źródeł 

ogólnodostępnych oraz Danych dostarczanych przez Użytkownika za 

pośrednictwem serwisu internetowego. Usługodawca nie weryfikuje 

rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych danych. Zebrane dane 

mogą zawierać błędy dane mogą być niepełne, nierzetelne i niezgodne z 

rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.  

9. AUTOCENTRUM.PL zastrzega sobie prawo do udostępniania danych 

dotyczących Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli obowiązek udostępnienia tych 

danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. AUTOCENTRUM.PL oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Usługa 

świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym AUTOCENTRUM.PL: 

1. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia z przyczyn od 

AUTOCENTRUM.PL niezależnych, 

2. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w 

przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji 

systemów obsługujących Usługę lub w związku z koniecznością ich 

modernizacji lub rozbudowy, 

3. zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na 

danym Koncie, a także na wszystkich Kontach obsługiwanych przez 

AUTOCENTRUM.PL w przypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa lub Regulaminie, 

4. nie świadczy usługi archiwizacji danych ani polegającej na 

wykonywani kopii zapasowych Raportów. 

6. Dodatkowe zastrzeżenia. 

1. AUTOCENTRUM.PL zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian 

oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia Usługi, bez 

uprzedniego informowania o tym Użytkowników. 

2. AUTOCENTRUM.PL zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i 

układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia 

Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. 

3. AUTOCENTRUM.PL zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy 

funkcjonalności Usługi, bez konieczności uprzedniego powiadomienia 

Użytkowników. 

4. Korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób 

nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych 

Użytkownika. Mając to na względzie, AUTOCENTRUM.PL stanowczo 

rekomenduje, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na 



celu zabezpieczenie dostępu do ich loginów i haseł ze strony osób 

nieuprawnionych. 

7. Korespondencja 

1. AUTOCENTRUM.PL kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z 

udostępnianiem Usługi na adres poczty elektronicznej wybrany przez 

Użytkownika w Formularzu. 

2. AUTOCENTRUM.PL kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych związaną z udostępnianiem Usługi Użytkownikowi na adres poczty 

elektronicznej wskazany przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

prawnego. 

3. AUTOCENTRUM.PL nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania 

korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 

Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego 

adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości 

korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia 

AUTOCENTRUM.PL nowego adresu poczty elektronicznej, na który 

korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach 

wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję AUTOCENTRUM.PL 

uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika. 

8. Reklamacje 

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Usługą na 

adres poczty elektronicznej: kontakt@autocentrum.pl, chyba że 

AUTOCENTRUM.PL wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi 

ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na 

który korespondencja winna być kierowana. 

2. AUTOCENTRUM.PL rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od 

otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony 

maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie 

reklamacji wymaga dłuższego czasu. AUTOCENTRUM.PL poinformuje 

Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, 

o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę 

przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego 

przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 

siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego 

postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera 

braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, AUTOCENTRUM.PL o ile uzna, że 

jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie 

wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 

dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie 

reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez 

rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację 

pozostawia się bez rozpoznania. 

9. Zmiany Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie 

internetowej https://www.autocentrum.pl/negocjuj-cene-pojazdu/ i zastępuje 

poprzednio obowiązujące regulaminy Usług w zakresie, w jakim ustala 

odmiennie kwestie określone w tych regulaminach. 
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2. AUTOCENTRUM.PL zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym 

czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i 

organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany 

Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie 

internetowej https://www.autocentrum.pl/negocjuj-cene-pojazdu/ (w 

szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu 

zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez 

obowiązujące przepisy. AUTOCENTRUM.PL zawiadamia o zmianie 

Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w 

chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego 

komunikatu o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla 

dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili 

dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez AUTOCENTRUM.PL 

czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu 

Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu 

poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu, z 

zastrzeżeniem postanowień punktu IX.3 Regulaminu. AUTOCENTRUM.PL 

może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o 

zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 

3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, 

Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem 

natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian 

Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że 

zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika 

oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu. 

5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na 

stronie internetowej https://www.autocentrum.pl/negocjuj-cene-pojazdu/ w 

sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz 

utrwalenie jego treści w każdej chwili. 

10. Postanowienia końcowe 

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań AUTOCENTRUM.PL jest Regulamin oraz 

przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z 

Regulaminu pomiędzy AUTOCENTRUM.PL i Użytkownikiem jest prawo 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i 

wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym 

AUTOCENTRUM.PL ma siedzibę. 

3. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do 

Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. 

Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości 

rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy 

internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i 

dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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