
 

 

Regulamin Strony Internetowej www.optautomotive.pl 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą 
elektroniczną i umawiania wizyt za pośrednictwem Strony Internetowej 
www.optautomotive.pl. Stronę prowadzi OPT AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna 
Północna 15, 41-400 Mysłowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS: 0000822978, NIP: 2220917173, REGON: 385280811, kapitał 
zakładowy 5 000,00 zł, zwana dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez: 

a. adres poczty elektronicznej: serwis@optautomotive.pl; 

b. pod numerem telefonu: +48 573 239 339; 

c. formularz kontaktowy dostępny w zakładce “kontakt” Strony Internetowej. 

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej 
www.optautomotive.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i 
utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej 
chwili. 

II. Definicje 
1. Administrator - OPT Automotive Sp. z o. o. 

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają 
zdolność prawną, która dokonuje umówienia wizyty w ramach Strony Internetowej 
lub korzysta z innych Usług dostępnych na Stronie Internetowej ; 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 
zm.); 

4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu 
cywilnego; 

5. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu 
cywilnego; 

6. Regulamin – niniejszy dokument; 



 

7. Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klientów drogą 
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); 

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

10. Umówienie wizyty – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do 
umówienia wizyty. 

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej  
1. Korzystanie ze Strony Internetowej  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez 
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych 
wymagań technicznych: 

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

b. dostęp do poczty elektronicznej, 

c. przeglądarka internetowa  

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

2. Korzystanie ze Strony Internetowej  oznacza każdą czynność Klienta, która 
prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie. 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. 
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i 
inne prawa osób trzecich, 

b. korzystania ze Strony Internetowej o w sposób niezakłócający jego 
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub 
urządzeń, 

c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej 
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

d. korzystania ze Strony Internetowej  w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami 
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

IV. Usługi 
1. Admnistrator umożliwia za pośrednictwem Strony Internetowej korzystanie z 
bezpłatnych Usług, takich jak umawianie wizyty. 



 

3. Klient ma możliwość otrzymywania od Administratora informacji handlowych w 
formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej 
(Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty 
elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu. Klient w każdym 
czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o 
świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega 
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z 
subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści 
wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter. 

4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości 
do Administratora. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu 
interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Administratorem jest 
zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości 
przez Klienta. 

V. Ochrona danych osobowych 
Podane przez Klientów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na 
stronie www.optautomotive.pl. 

XIV. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa 
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej 
firmy, a także do formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z 
nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a 
Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z 
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a 
Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu 
na siedzibę Administratora. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy 
prawa polskiego. 

 


