Regulamin korzystania z serwisu Autoanglia.pl

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW REGULAMINU
1.1. Warunkiem użytkowania tej witryny jest pełne zaakceptowanie przez użytkownika naszego
Regulaminu, który może być aktualizowany przez nas bez powiadomienia. Użytkownik może
sprawdzić, najbardziej aktualną wersję Regulaminu na naszej stronie internetowej
autoanglia.pl.
1.2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób modyfikował, przenosił,
dodawał, usuwał, manipulował lub w jakikolwiek inny sposób przerabiał treści podczas
korzystania z poszczególnych usług firmy i witryny autoanglia.pl. Jeżeli użytkownik nie
zgadza się na te warunki, powinien zaprzestać korzystanie z tej witryny internetowej i
natychmiast ją opuścić.

2. MODYFIKACJE USŁUGI
2.1. Autoanglia.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na witrynie
autoanglia.pl były jak najbardziej dokładne i prawdziwe.
2.2. Autoanglia.pl zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub
zaprzestania, czasowo lub na stałe działalności swego serwisu internetowego, usługi (lub jej
części) za powiadomieniem lub bez.
2.3. Użytkownik zgadza się, że autoanglia.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika
ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie
świadczenia Usługi, bądź innego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia, związane ze
świadczeniem usług komputerowych, błędy ludzkie, działanie siły wyższej.
2.4. Użytkownik zrzeka się niniejszym jakichkolwiek praw dotyczących roszczeń od serwisu
autoanglia.pl, jej członków zarządu, kierownictwa, pracowników, przedstawicieli, za
jakiekolwiek szkody, straty, wierzytelności, koszty lub wydatki, pośrednie bądź
bezpośrednie, znane lub nieznane, możliwe do przewidzenia lub nie, które mogą wynikać
lub być związane z jakimikolwiek okolicznościami napotkanymi w czasie uzyskiwania
dostępu lub korzystania z witryny autoanglia.pl.

3. ZAMKNIECIE KONTA
3.1. Użytkownik zgadza się, że autoanglia.pl, według własnego uznania, może wypowiedzieć
korzystanie z Usługi oraz usunąć i odrzucić wszelkie treści w ramach Usługi, z jakiegokolwiek
powodu, w tym bez ograniczeń, jeżeli uważa, że użytkownik naruszył lub działał niezgodnie
z literą i treścią Regulaminu.
3.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że autoanglia.pl może natychmiast
zablokować dostęp do Usługi. Co więcej, zgadza się , że autoanglia.pl nie ponosi
odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek
rozwiązanie dostępu do Serwisu.

4. PRAWA WŁASNOŚCI
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi i wszelkie niezbędne oprogramowanie
używane w związku z Usługą ( "Oprogramowaniem") zawierają poufne i zastrzeżone informacje,
które są chronione prawem o własności intelektualnej i z innych ustaw. Użytkownik ponadto
potwierdza i zgadza się, że treści prezentowane w ramach Usługi są chronione prawami autorskimi,
znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności. Z wyjątkiem
przypadków wyraźnie i pisemnie dopuszczonych przez autoanglia.pl.
Użytkownik zgadza się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie sprzedawać, nie
rozprowadzać, ani tworzyć treści pochodzących z serwisu autoanglia.pl, obejmujących Usługi lub
Oprogramowanie w całości lub w części. Niniejsza witryna, wraz z całością zamieszczonych na niej
informacji, obrazów cyfrowych, danych, treści i usług posiada jedynie charakter informacyjny i
zawiera informacje podlegające przepisom dotyczącym praw własności, praw autorskich, znaków
towarowych oraz innych praw własności intelektualnej. Całość treści należy do firmy oraz partnerów
biznesowych. Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe zostały prawnie zastrzeżone.

5. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
Użytkownik wyraźnie zrozumiał i zgadza się na to, że:
5.1. Użytkownik korzysta z usługi na własne ryzyko. Autoanglia.pl nie udziela i nie przenosi praw
do jakichkolwiek gwarancji, nawet domyślnych, w tym dotyczących gwarancji i przydatności
handlowej, przydatności do określonego celu, ani wartości rynkowej.
5.2. Autoanglia.pl nie gwarantuje, że:
• nasza usługa, serwis lub towar spełni oczekiwania użytkownika,
• usługa będzie nieprzerwana, bezterminowa, bezpieczna i wolną od błędów,
• wyniki uzyskane przy użyciu usługi będą dokładne, rzetelne
• jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub
otrzymanych przez użytkownika za pośrednictwem usługi spełni oczekiwania
użytkownika, oraz że błędy w serwisie zostaną usunięte.
5.3. Jakiekolwiek pobieranie materiałów przez użytkownika lub pozyskanie ich w inny sposób
poprzez wykorzystanie usługi jest czynione na własne ryzyko ,a użytkownik będzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utraty danych, które
wynikają z pobierania tych materiałów.
5.4. Żadne porady lub informacje ustne lub pisemne uzyskane od autoanglia.pl, lub za naszym
pośrednictwem, a związane z usługą, nie dają żadnych gwarancji, nawet jeśli będą widoczne
w warunkach użytkowania.
5.5. Autoanglia.pl, ani dostawcy dostępu do internetu nie są odpowiedzialni za niedokładne lub
niewłaściwe informacje, błędy ludzkie, usterki techniczne, zagubione dane, przesyłanie
danych, pominięcia, zakłócenia, usunięcia wady, awarii sieci telefonicznej, sprzętu
komputerowego, oprogramowania, lub brak dostępu do witryny autoanglia.pl
5.6. Autoanglia.pl wraz ze swoimi dostawcami zastrzega sobie zwolnienie od odpowiedzialności
za zgodność i kompletność informacji przekazanych użytkownikom tej witryny odnośnie
pojazdów niezależnie od tego czy te informacje przekazane zostały w formie pisemnej,
ustnej czy też za pomocą zdjęć. Te informacje zostały przekazane tylko dla wygody
użytkownika, który nie powinien na nich polegać przy decydowaniu jaką sumę może

zapłacić za dany pojazd z aukcji. Informacje te zawierają: rok modelowy pojazdu, markę,
model, stan, aktualną wartość, wartość uszkodzenia, rodzaj uszkodzenia, możliwość
poruszania się, wyposażenie, stan licznika (przebieg), numer VIN, tytuł własności,
ewentualny koszt naprawy, historia wcześniejszych napraw, ale nie są nimi ograniczone.
5.7. Autoanglia.pl oraz nasi dostawcy nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekają się wszelkiej
odpowiedzialności odnośnie jakichkolwiek gwarancji na pojazdy sprzedawane poprzez
autoanglia.pl.
5.8. Autoanglia.pl nie gwarantuje, że klucze są dostępne dla jakichkolwiek pojazdów
sprzedawanych przez nas niezależnie od tego czy klucze były widoczne na prezentowanych
zdjęciach, czy też były podczas dokonywania zakupu.
5.9. Autoanglia.pl nie gwarantuje, że dany pojazd jest wyposażony w tabliczę VIN, w jakąkolwiek
lub we wszystkie tabliczki znamionowe z VIN. Części pojazdu mogą być zagubione.
5.10. Autoanglia.pl nie gwarantuje, że pojazdy spełniają lub mogą być przystosowane do
spełniania lokalnych norm emisji spalin oraz wymogów bezpieczeństwa. Nabywca ponosi
pełną odpowiedzialność za upewnienie się, sprawdzenie i wyjaśnienie wszelkich kwestii
dotyczących pojazdu i wszystkich dotyczących go informacji przed rozpoczęciem licytacji
danego pojazdu.
5.11. Użytkownik zgadza się na to, że zakupiony pojazd może nie być w pełni sprawny oraz
dopuszczony do ruchu publicznego. Bez gwarancji pozostaje stan techniczny pojazdu, jego
podzespoły, oraz historia jego serwisu.
5.12. Autoanglia.pl nie gwarantuje, że jakikolwiek pojazd zakupiony na aukcji może być legalnie
zarejestrowany, a użytkownik akceptuje wszelkie związane z tym ryzyko.
5.13. Autoanglia.pl nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za usterki, omyłki, błędy
popełnione przez urzędy komunikacji.

6. POLITYKA SPRZEDAŻY
6.1. Wycofanie oferty.
Autoanglia.pl rezerwuje sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia ofert użytkownika z
jakiegokolwiek powodu. Użytkownik zgadza się nie rościć żadnych pretensji wobec
autoanglia.pl w związku z tymi decyzjami.
6.2. Unieważnienie transakcji sprzedaży.
Autoanglia.pl na podstawie własnej decyzji bez pisemnego powiadomienia może
unieważnić już dokonaną transakcje sprzedaży lub wycofać pojazd z listy ofert na sprzedaż.
6.3. Zasada równowartych ofert.
Jeżeli dwóch kupujących oferuje taką samą kwotę za dany pojazd to licytacje wygrywa
użytkownik licytujący na żywo, przegrywa użytkownik strony, który złożył taką samą ofertę
wcześniej przed licytacją.
6.4. Autoanglia.pl zastrzega sobie prawo do nie wydania jakiegokolwiek pojazdu lub tytułu
własności bez podania powodu.
6.5. Wprowadzone kwotowo oferty nie mogą być wycofane, usunięte ani też unieważnione.
6.6. Ryzyko straty.
Kupujący bierze pełną odpowiedzialność i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z
zakupem pojazdów od momentu kiedy Autoanglia.pl zaakceptuje jego ofertę.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
7.1. Użytkownik polegając na tym serwisie lub na materiałach dostępnych za pośrednictwem tej
usługi, robi to na własne ryzyko. Użytkownik rozumie, że mogą istnieć opóźnienia,
pominięcia, przerwy, nieścisłości i inne problemy z informacjami, produktami i usługą
świadczoną na tej witrynie.
7.2. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że autoanglia.pl nie odpowiada za jakiekolwiek
bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe szkody, w tym,
lecz nie tylko za utratę: zysków, korzyści, danych, utratę działalności lub inne straty
niematerialne (nawet jeśli Autoanglia.pl został powiadomiony o możliwości wystąpienia
takich strat), wynikające z: korzystania lub niemożności korzystania z usługi; kosztu zakupu
zastępczych towarów i usług wynikających z towarów, danych, informacji lub usług,
otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z usługi,
nieupoważnionego dostępu lub zmiany przekazów lub danych lub wszelkich innych kwestii
odnoszących się do usług.

8. INFORMACJE OGÓLNE
8.1. Warunki użytkowania i relacje między użytkownikiem, a Autoanglia.pl podlegają Polskiemu
Prawu. Strony zgadzają się podporządkować właściwości osobowej i wyłącznej jurysdykcji
sądów, na terenie Polski. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie
stwierdzone przez właściwy Sąd za nieważne, to Strony zgadzają się jednak, że Sąd powinien
dołożyć starania w celu nadania im skuteczności kierując się intencjami zawartymi w
przepisie, i innych przepisach Regulaminu pozostającymi w mocy.
8.2. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od wszelkich ustaw i praw stanowiących inaczej,
wszelkie roszczenia lub podstawy roszczenia wynikające z, lub odnoszące się do korzystania
z Usługi lub Warunków użytkowania muszą być wniesione w ciągu jednego 1 roku od
takiego roszczenia lub podstawy roszczenia zostaną na zawsze wykluczone.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przedstawione powyżej warunki i postanowienia regulaminu,
musi natychmiast opuścić tę witrynę.
Najbardziej aktualna wersja tego regulaminu dostępna jest pod adresem:
http://www.autoanglia.pl/regulamin

