Regulamin zakupu
Niniejszy regulamin zakupu dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej
PRZELOBOWANY.PL
Paragraf 1: definicje
Serwis – strona internetowa znajdują się pod adresem http://przelobowany.pl wraz ze wszystkimi
swoimi zasobami.
Użytkownik – to każda osoba, która korzysta ze strony internetowej PRZELOBOWANY.PL, jej
zasobów, informacji tam znajdujących się.
Właściciel – administrator strony PRZELOBOWANY.PL, który zamieszcza na niej informacje, a także za
jej pośrednictwem sprzedaje poradnik w postaci e-booka.
E-book – plik tekstowy w postaci.pdf w którym zawarto wskazówki i porady dotyczące obstawiania
meczy piłki nożnej.
Tpay.com – podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą pod adresem: Krajowy Integrator Płatności
S.A. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznao. , zarejestrowaną pod numerem NIP 7773061579, REGON:
300878437 i wpisany do KRS pod numerem: 0000412357, a świadczący usługę pośrednictwa
finansowego.
Zakup – dokonanie zamówienia na E-book „Przelobowany” składane na stronie
http://przelobowany.pl
Kupujący – Użytkownik, który dokonał zamówienia na E-book na stronie http://przelobowany.pl i
zamówienie te opłacił.
Paragraf 2: obowiązki Użytkownika
1.
2.
3.
4.

Użytkownik winien korzystad z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Użytkownik nie może podejmowad działao na niekorzyśd Serwisu.
Użytkownik nie może nakłaniad osób trzecich by jakkolwiek działały na szkodę Serwisu.
Użytkownik może korzystad z informacji zawartych w Serwisie, a także E-booku, jednakże to
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd za skutki podjętych przez siebie działao.
5. Użytkownik nie może bez wyraźnej zgody Właściciela przekazywad osobom trzecim
informacji zawartych w E-booku pod rygorem kary finansowej.
Paragraf 3: obowiązku Właściciela
1. Właścicielem serwisu jest Mateusz Macek, prowadzący działalnośd gospodarczą pod adresem
św. Maksymiliana 8b, 44-207 Rybnik, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6423146027
2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się dostarczad wiedzę i informację w jego przekonaniu jak
najbardziej zgodne z prawdą. Jednakże Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania
podjęte przez Użytkownika wskutek informacji zawartych w Serwisie czy E-booku.

Regulamin Serwisu PRZELOBOWANY.PL | Regulamin zakupu E-book „Przelobowany”

Paragraf 4: przedmiot Zakupu
1. Przedmiotem Zakupu jest E-book, którego zawartośd stanowi porada(system), jak obstawiad
mecze piłki nożnej, który według wiedzy Sprzedającego, może posłużyd Kupującemu
osiąganiu wygranych na zakładach sportowych.
2. Do otwarcia zakupionego E-booka potrzebny jest program obsługujący pliki .pdf np. darmowy
Acrobat Reader.
3. E-book zabezpieczony jest hasłem, które zostanie przekazane Kupującemu w wiadomości
e-mail.
Paragraf 5: płatności
1. Za dokonany Zakup, Użytkownik płaci za pośrednictwem Tpay.com. To Tpay.com obsługuje
płatności, pobiera prowizję od zakupu, a następnie przelane przez Użytkownika pieniądze,
przekazuje Właścicielowi.
Paragraf 6: dostarczenie E-booka
1. Po zakupie, E-book dostarczany jest do Kupującego do 10 dni roboczych na adres e-mail
podany w formularzu zakupu.
2. Właściciel zobowiązuje się dostarczyd E-book jak najszybciej jest to możliwe.
3. W wyjątkowych sytuacjach, czas dostarczenia E-booka może ulec wydłużeniu, o czym
Właściciel poinformuje Kupującego wiadomością e-mail przesłaną na adres mailowy podany
podczas zakupu. Termin dostarczenia nie przekroczy jednak 30 dni roboczych.
4. Jeśli Kupujący nie poda lub poda nieprawidłowy adres e-mail, realizacji zamówienia (wysłanie
e-booka) jest niemożliwa do zrealizowania. W takim wypadku, to na Kupującym spoczywa
obowiązek dostarczenia Właścicielowi prawidłowego adresu e-mail, na którym E-book ma
zostad wysłany.
Paragraf 7: obowiązki Kupującego
1. Kupujący zobowiązany jest w formularzu zamówienia podad swoje prawdziwe dane.
2. Danymi tymi powinny byd imię, nazwisko oraz w szczególności adres e-mail.
Paragraf 8: Odpowiedzialnośd i gwarancja
1. Właściciel nie gwarantuje, że informacje zawarte w Serwisie lub E-booku zagwarantują
osiągnięcie jakichkolwiek korzyści.
2. Użytkownik, Kupujący, ponoszą wszelkie konsekwencje podjętych przez siebie działao.
Paragraf 9: Prawa autorskie
1. Informacje zawarte w Serwisie, a także w szczególności w E-booku objęte są prawem
autorskim.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów zawartych w Serwisie, a w szczególności w E-booku
bez wyraźnej zgody autora lub przekazanie tych materiałów, informacji osobom trzecim,
będzie podlegało konsekwencjom prawno-finansowym.
3. Kupujący nie może rozpowszechniad żadnych informacji zawartych w E-booku.
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4. Kupujący nie może sugerowad osobom trzecim zawartości E-booka, a w szczególności idei
porad w nim zawartych.
Paragraf 10: Zwrot E-booka
1. Kupującemu przysługuje ograniczone prawo do odstąpienia.
2. Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż po dokonaniu i opłaceniu zamówienia na E-book,
traci możliwośd odstąpienia od zakupu.
3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w
przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
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