Regulamin odpłatności serwisu internetowego IMIGOMO
z dnia 1 września 2015 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin
odpłatności
serwisu
internetowego
Imigomo,
pod
adresem
http://www.imigomo.com/, określa sposób i warunki odpłatności płatnych usług
(funkcjonalności) dostępnych w Serwisie i został przygotowany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144
poz.1204 z późn.zm.).
2. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich płatnych usług Serwisu, o ile
postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na
stronach danej usługi, nie stanowią inaczej.
§ 2. Definicje
O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają
następujące znaczenie:
Regulamin - niniejszy regulamin odpłatności serwisu internetowego Imigomo, określający
w szczególności sposób i warunki odpłatności płatnych usług (funkcjonalności) dostępnych
w Serwisie;
Regulamin korzystania z serwisu internetowego - zamieszczony w Serwisie odrębny
regulamin określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki
Administratora oraz zasady i warunki korzystania z Usług świadczonych w Serwisie;
Serwis - serwis internetowy Imigomo, znajdujący się pod adresem internetowym:
www.imigomo.com, stanowiący platformę internetową, której właścicielem
i administratorem jest Portal A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi, ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź, i na którą składa się m.in. kompleks usług
świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Portal A spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000441303, o kapitale zakładowy w wysokości: 5000 PLN, o numerze
REGON: 101521494, o numerze NIP: 7252065735;
Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199 poz.1175 z późn.zm.), podmiotem
świadczącym usługi płatnicze jest spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych (wpłaconym w całości);
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, zgodnie z uregulowaniami
wskazanymi w Regulaminie korzystania z serwisu internetowego;
Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie jaka została przez
niego wybrana na etapie rejestracji Konta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem korzystania
z serwisu internetowego;
Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła)
miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza
opisami, danymi, oraz innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Za pomocą
Konta Użytkownik może, zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu internetowego,
dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu
narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (w szczególności może aktywować czy
deaktywować poszczególne usługi).
Usługi Odpłatne – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w Serwisie
na podstawie Regulaminu korzystania z serwisu internetowego, dla których wyraźnie
zastrzeżono Opłatę, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem
korzystania z danej Usługi Odpłatnej;
Opłata – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę Odpłatną każdorazowo podawana
w Serwisie przy tej Usłudze Odpłatnej; Podana w Serwisie wysokość Opłaty jest kwotą
brutto.
Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem
i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi
w Serwisie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie korzystania z serwisu
internetowego. W przypadku Usług Odpłatnych integralnym elementem Umowy jest
Opłata za daną Usługę Odpłatną
§ 3. Warunki i sposoby płatności
1. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi Odpłatnej przez złożenie zamówienia
obejmującego taką usługę.
2. Przed skorzystaniem z Usługi Odpłatnej Użytkownik zostaje poinformowany o odpłatności
danej usługi oraz o wysokości Opłaty uiszczanej przed skorzystaniem z Usługi
za pośrednictwem Operatora Płatności.
3. Lista Usług Odpłatnych wraz z wysokością opłaty za Usługę Odpłatną znajduje się
w Serwisie w zakładce Ustawienia -> Wykup dostęp -> Informacja o płatności.

4. Aktywacja dostępu do Usługi Odpłatnej dokonywana jest przez Użytkownika poprzez
uiszczenie opłaty przy wykorzystaniu płatności elektronicznych realizowanych przez
Operatora Płatności.
5. Umowa dotycząca Usługi Odpłatnej zawierana jest na czas oznaczony związany
z realizacją danej Usługi Odpłatnej.
6. Szczegółowy zakres Usług Odpłatnych świadczonych na rzecz Użytkownika określany jest
każdorazowo przez Użytkownika poprzez wybór danych opcji, uzupełnienie i zaznaczenie
odpowiednich pól przy procesie składania zamówienia.
7. Usługi Odpłatne będą świadczone przez Administratora jedynie po otrzymaniu przez niego
od Operatora Płatności potwierdzenia uiszczenia przez Użytkownika określonej Opłaty
za daną Usługę Odpłatną.
8. Usługi Odpłatne są dostępne wyłącznie dla Użytkownika posiadającego aktywne Konto
w Serwisie.
9. Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Usługi Odpłatnej, Użytkownik
obowiązany jest posiadać aktywne Konto.
10. Faktura VAT za zrealizowanie Usługi Odpłatnej zostanie wystawiona poza Serwisem
w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Użytkownika wniosku o wystawienie faktury nie
później niż do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana
Usługa Odpłatna. Faktura zostanie wysłana tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na
wskazany przez Użytkownika adres korespondencji lub adres e-mail.
11. Administrator według swojego uznania w porozumieniu z Użytkownikiem może
zaproponować inną formę płatności za Usługi realizowane na rzecz Użytkownika
za pośrednictwem Serwisu.
12. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
§ 4. Zmiany Regulaminu
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą
udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu
wraz z informacją o ich dokonaniu.
§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy
kierować na adres imigomo@imigomo.com.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

