
Regulamin świadczenia usług spółki EasySolar 

 

Art. 1 

Zakres Regulaminu 

1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu 

easysolar-app.com prowadzonego przez firmę pod nazwą EasySolar spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

2. Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkowników – osób fizycznych, prawnych lub 

jednostek organizacyjnych posiadająca aktywne konto w Serwisie.  

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. Regulamin, poza wysłaniem drogą elektroniczną na adres e – 

mail wskazany przez Użytkownika, jest dostępny do wglądu w aktualnej wersji na stronie 

www.easysolar.pl/regulamin. 

 

Art. 2 

Definicje 

Administrator – właściciel Serwisu - EasySolar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP 9721237323, 

REGON: 301991466, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405063, o kapitale zakładowym w wysokości 

80.000,00 zł, numer telefonu: +48 570 620 200. 

Aplikacja - należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm., dalej zwana „ustawą o prawie autorskim”), na który składa się: oprogramowanie 

(aplikacja) w całości składające się na utwór, jak również jego poszczególne elementy 

składające takie jak grafiki czy interfejs użytkownika, umożliwiający dostęp do zakupionego 

przez Klienta dostępu do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzeń 

mobilnych. 

Dodatkowy Użytkownik – osoba upoważniona do korzystania z Serwisu przez Użytkownika 

który założył i opłacił Konto w Serwisie w pakiecie pozwalającym na dodawanie Dodatkowych 

Użytkowników. 

Klient - osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z Produktów 

oferowanych poprzez Serwis. 

Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 

organizacyjną, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
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prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w celu związanym 

z tą działalnością i cel ten przeważa. 

Newsletter - zawiera informacje o nowościach w Serwisie, a także materiały promocyjne i 

reklamowe. 

Oprogramowanie – należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm., dalej zwana „ustawa o prawie autorskim”), będący oprogramowaniem komputerowym, 

umożliwiający dostęp do zakupionych przez Użytkownika Produktów,  korzystanie z 

określonych Produktów lub funkcjonalności Serwisu.  

Polityka Prywatności – należy przez to rozumieć dokument zawierający informacje o 

przetwarzaniu danych każdego z Użytkowników oraz innych osób, których dane mogą być 

przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu. 

Produkt – Urządzenie, Usługa bądź prawo, które może być przedmiotem Zamówienia. 

Profil lub Konto – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz 

hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje 

dane osobowe i inne informacje. 

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz 

korzystania z Serwisu. 

Serwis – strona www dostępna pod adresem easysolar-app.com lub usługa dostępna przez 

Aplikację. 

Urządzenie – urządzenie zdefiniowane każdorazowo w odpowiednim regulaminie za 

pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Produktu.  

Usługa – usługa zdefiniowana każdorazowo w odpowiednim regulaminie korzystania z danej 

Usługi Serwisu. 

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna 

prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych poprzez Serwis. 

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne 

Konto w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

może być tylko Przedsiębiorca.  

Użytkownik Główny – Użytkownik, który założył i opłacił Konto w Serwisie w pakiecie 

pozwalającym na dodawanie Dodatkowych Użytkowników. 

Zamawiam i Płacę – aktywacja przycisku oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem 

zapłaty. 

Zamówienie – należy przez to rozumieć złożone w Serwisie przez Użytkownika oświadczenie 

woli wyboru Produktu i Usługodawcy w celu zawarcia umowy o świadczenie Produktów z 

obowiązkiem zapłaty. 

 



Art. 3 

Postanowienia ogólne 

1. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania 

zasad Regulaminu oraz odpowiednich regulaminów dodatkowych. 

2. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy Produkty na 

rzecz Użytkowników.   

3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom adres email support@easysolar-app.com 

przeznaczony do kontaktów z nim, na który Klienci mogą kierować do Usługodawcy 

wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z Serwisem i Produktem. 

4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody 

lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości 

e-mail na adres, o którym mowa jest w ustępie poprzedzającym, chyba że co innego 

wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu. 

5. Użytkownik akceptując Regulamin lub regulaminy dodatkowe, jeżeli zostały przez niego 

zaakceptowane, wyraża zgodę na wysyłanie na adres e - mail podany w trakcie rejestracji 

wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu lub regulaminów 

dodatkowych, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz inne informacje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu i Produktów, w tym w szczególności Regulamin, 

regulaminy dodatkowe, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub 

reklamowe, a także informacje zawarte w Serwisie, kierowane przez Usługodawcę do 

Klientów lub Użytkowników, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu 

cywilnego. 

7. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom 

uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Produktów. 

8. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronie 

prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu a także firmy Administratora 

poza wyjątkami przewidzianymi w regulaminie lub regulaminach dodatkowych lub 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.  

9. Użytkownik jest uprawniony do posługiwania się ofertą z logo Administratora, a także z 

odnośnikiem do Serwisu, w którym oferta została stworzona.  

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Serwisu materiałów 

reklamowych, promocyjnych lub marketingowych. 

11. Administrator i Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki 

świadczenia Produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub regulaminów dla 

poszczególnych Produktów. 

12. Użytkownik nie może korzystać z Produktów w sposób naruszający powszechnie 
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obowiązujące normy prawne i prawa osób trzecich.  

 

Art. 4 

Świadczone usługi 

1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże korzystanie 

z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem 

umieszczonym na stronie pod adresem easysolar-app.com.  

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu w podstawowym zakresie 

pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia 

procesu rejestracji i założenia Konta (dalej zwanego „Umową o świadczenie usług dostępu 

do Serwisu”). Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie następuje 

z chwilą usunięcia Konta - w tym celu Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z 

Usługodawcą w celu usunięcia konta Użytkownika - lub wskutek jej wypowiedzenia przez 

Użytkownika lub Administratora. 

3. Pełny dostęp do Serwisu w tym do wszystkich jego funkcjonalności, o których mowa w ust. 

4, jest możliwy po uiszczeniu opłaty. Użytkownik może wskazać osoby, które mogą 

równolegle korzystać z pełnej wersji Serwisu w ilości wybranej w abonamencie.  

4. Pełny dostęp do funkcji Serwisu umożliwia korzystanie z narzędzi, które pozwalają 

wykonać koncepcję systemu fotowoltaicznego, dobrać do niego odpowiednie urządzenia, 

obliczyć na podstawie algorytmów szacowaną teoretyczną wydajność w danej lokalizacji, 

wygenerować raport oraz stworzyć ofertę na jego wykonanie. Administrator i Usługodawca 

nie mają żadnej kontroli nad wygenerowanymi wynikami, które są generowane na 

podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych, i nie odpowiadają za ich 

poprawność. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za utracone przez 

Użytkownika korzyści związane z korzystaniem z usług Serwisu.  

5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z wygenerowanych raportów i ofert w zakresie 

wskazanym w Regulaminie. 

6. Użytkownik korzystający z Serwisu nie jest uprawniony do: 

a) rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania  do obrotu, w całości lub we 

fragmentach Serwisu, 

b) ingerowania w jego zawartość, 

c) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń. 

7. W przypadku gdy Usługodawcą danego Produktu, jest inny podmiot niż Administrator, 

strona Produktu wskazuje konieczne dane Usługodawcy wraz z adresem kontaktowym. 

 

Art. 5 

Rejestracja 



1. Podstawą korzystania z Usług Serwisu jest zaakceptowanie przez Klienta warunków 

niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji i założenia Konta.  

2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji 

znajdującego się w Serwisie po kliknięciu przycisku „jeśli nie masz konta, załóż je teraz”.  

3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie Przedsiębiorca, który zaakceptował 

Regulamin i  zrealizował procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną założeniem Konta. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji, 

co jest rozumiane jako dane należące do istniejącego podmiotu, którym jest Użytkownik 

oraz że posiada on tytuł prawny do posłużenia się tymi danymi w celu korzystania z 

Produktów. Używanie fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby bez podstawy 

prawnej jest surowo zabronione. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje 

bezterminową blokadę Konta. 

5. Podawanie danych wymaganych do rejestracji Konta przez Użytkownika jest dobrowolne, 

jednak są one niezbędne do korzystania z Serwisu.  

6. Podawany przez Użytkownika numer telefonu w czasie rejestracji służy do kontaktu z 

Użytkownikiem w przypadku problemów technicznych lub w przypadku udzielenia 

wsparcia technicznego.  

7. Gromadzimy dodatkowe dane wysyłane przez przeglądarki, z których korzystają 

Użytkownicy, takie jak, rodzaj przeglądarki, ciasteczka cookies wraz ze ścieżką url,  

orientacyjną lokalizację Użytkownika (kraj), adres IP. Korzystamy z tych danych w celu 

wskazanym w Polityce Prywatności.  

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za 

każdym razem, gdy ulegną one zmianie. 

9. Celem dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi potwierdzić zapoznanie się z 

treścią Polityki Prywatności. Brak zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu lub 

brak zapoznania się z Polityką Prywatności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i 

korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 

10. W procesie Rejestracji, jak i później w każdym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na 

otrzymywanie Newslettera, informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od 

Administratora, Usługodawcy lub od ich kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili bez 

podawania przyczyny może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez wysłanie 

Usługodawcy drogą elektroniczną na następujący adres e – mail support@easysolar-

app.com oświadczenia o rezygnacji z ich otrzymywania. 

11. Przed dokonaniem Rejestracji Klient potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią 

niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń. Zaakceptowany Regulamin zostaje następnie przesłany przez Usługodawcę 

drogą elektroniczną na adres e – mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji w 
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Serwisie.  

12. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia rejestracji z poziomu przeglądarki www lub 

Aplikacji pobranej na Urządzenie mobilne jeśli taka jest udostępniona przez 

Administratora. Aplikację można pobrać za pośrednictwem aplikacji Sklep Play w 

przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Android lub aplikacji App Store w 

przypadku urządzeń z system iOS lub iPadOS. 

13. Po pomyślnym założeniu konta Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej, lub w przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej 

na stronę startową Aplikacji, gdzie może korzystać z podstawowej wersji Serwisu i 

dokonać płatności.  

 

Art. 6 

Zasady korzystania z Serwisu 

 

1. Użytkownik może posiadać kilka zarejestrowanych Kont w Serwisie w zależności od 

rodzaju abonamentu jaki wybierze. 

2. Zakładanie fikcyjnych Kont, po wykryciu ich nieprawdziwości będzie skutkowało 

natychmiastowym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy 

Użytkownikiem a Administratorem, co jest jednoznaczne z usunięciem Konta z Serwisu 

oraz przechowywanych na tych kontach danych. 

3. Użytkownik, który założył i opłacił Konto, w zależności od pakietu jaki wybrał ma 

możliwość dodać Dodatkowych Użytkowników, którzy będą mogli korzystać z tego 

samego Konta. W tym celu należy w panelu Użytkownika, dodać adres mail, z którego 

Dodatkowy Użytkownik może się zalogować. Użytkownik może cofnąć uprawnienia 

dostępu do Konta przez  Dodatkowych Użytkowników.  

4. Aby Dodatkowy Użytkownik mógł korzystać z serwisu niezbędnym jest aby założył on 

Konto w serwisie i zaakceptował Regulamin i zapoznał się z Polityką Prywatności.  

5. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych po zalogowaniu do Serwisu 

za pomocą edycji Profilu w zakładce „Dane Klienta”. W przypadku korzystania z wersji 

podstawowej (bezpłatnej) Serwisu, zmiana danych osobowych Użytkownika możliwa jest 

jedynie przez Administratora lub Usługodawcę. W tym celu należy zwrócić się za 

pośrednictwem adresu e-mail o uaktualnienie danych.   

6. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto 

osobom trzecim, bezpośrednio z nim nie związanym. 

7. Użytkownikowi zabronione jest: 

a) zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w 

inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie, 



b) zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci, 

c) propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych 

osób lub ich inne prawa, w tym autorskie, 

d) stosowanie gróźb lub inwektyw, 

e) zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności 

treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających 

treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, 

propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole 

religijne/państwowe;,  

f) zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), 

g) promowanie innych stron internetowych, umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek 

treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba 

trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy 

zawartej uprzednio z Administratorem 

h) używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu - wszelkie tego 

typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service), 

i) łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety, 

j) prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie 

Serwisu, 

k) umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub 

reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, 

chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem. 

8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady 

czasowe na używanie części opcji Serwisu, a Administrator niezwłocznie zawiadomi 

Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 

9. Jeżeli Użytkownik posiada kilka Kont, blokada może zostać nadana na wszystkie jego 

Konta. 

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub 

szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub jego usunięcia w związku z 

rażącym naruszeniem Regulaminu.  

11. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z 

Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym. 

 

Art. 7 

Wymagania techniczne 

1. Serwis, Oprogramowanie lub Aplikacja mogą zawierać takie elementy, jak: 



a) aktywne linki umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż 

Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administrator. 

Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani 

tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów 

tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi 

regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz 

oferowanych na tych stronach produktów lub usług, 

b) ramki, 

c) reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i 

przekazie, w tym aktywne banery reklamowe. 

2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego 

połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej 

wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co 

najmniej następujących parametrach:  

1) dla komputera: 

a) dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy, 

b) zainstalowana przeglądarka internetowa: 

i. Google chrome – aktualna wersja na moment korzystania z aplikacji;  

ii. Mozilla Firefox – aktualna wersja na moment korzystania z aplikacji; 

iii. Safari – aktualna wersja na moment korzystania z aplikacji. 

2) dla urządzeń mobilnych wymagany jest aktualny system operacyjny, na który 

przeznaczona jest aplikacja 

3. W przypadku wystąpienia innych szczególnych warunków, jakie powinien spełniać 

komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie 

prezentowane będą w Serwisie oraz w aplikacji Sklep Play lub w aplikacji App Store na 

stronie Aplikacji. 

 

Art. 8 

Świadczone Usługi  

 

1. Rejestrującemu się do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z podstawowej jego wersji. 

Administrator może udostępnić pełen dostęp do Serwisu na wybrany okres. 

2. Aby korzystać z pełnej wersji Serwisu niezbędne jest opłacenie odpowiedniego 

Zamówienia. Użytkownik może złożyć Zamówienie na dostęp do pełnej wersji Serwisu, 

przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu. 

3. Poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie 

usług między Użytkownikiem a Usługodawcą danego Produktu (dalej zwana „Umową 



sprzedaży”) pod warunkiem potwierdzenia otrzymania zapłaty za Zamówienie przez 

Usługodawcę.   

4. W przypadku aktywacji przycisku „Zamawiam i Płacę” dochodzi do zawarcia umowy 

odpowiednio na wybrany przez Użytkownika okres. W przypadku wybrania opcji 

jednorazowej zapłaty, minimalny czas trwania zobowiązań równoznaczny jest z wybranym 

okresem dostępu do usługi, natomiast w przypadku wybrania subskrypcyjnej metody 

płatności, minimalny czas trwania zobowiązań równy jest jeden miesiąc.  

5. Użytkownik przy wyborze Zamówienia na Produkt, określa ilość Dodatkowych 

Użytkowników, którzy równocześnie mogą korzystać z pełnej wersji Serwisu, okres na jaki 

umowa ma zostać zawarta, a następnie dokonuje Zamówienie poprzez aktywację 

przycisku „Zamawiam i Płacę”. 

6. Użytkownik ma obowiązek przed złożeniem Zamówienia, tj. aktywacji przycisku 

„Zamawiam i Płacę” zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności, dodatkowymi 

informacjami lub regulaminami dodatkowymi jeżeli są przewidziane.  

7. Dostęp do pełnej wersji Serwisu odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, na zasadzie 

modelu SaaS dzięki któremu możliwe jest zaprojektowanie systemu fotowoltaicznego, 

wyliczenia jego szacunkowych kosztów, szacunkowej wydajności oraz sporządzenia 

raportu na temat systemu oraz wygenerowanie oferty na jego wykonanie. 

8. Korzystanie z pełnej wersji Serwisu jest możliwe jedynie po uprzednim zalogowaniu się do 

Serwisu lub Aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swoich 

danych umożliwiających logowanie. 

9. Pełna wersja Serwisu po złożeniu zamówienia oraz jego opłaceniu jest dostępna po 24 

godzinach od momentu odnotowania płatności przez system Usługodawcy.  

10. Użytkownik korzystający z pełnej wersji Serwisu uzyskuje także dostęp do wsparcia 

technicznego. 

11. Wsparcie techniczne realizowane jest: 

a. w postaci szkolenia z funkcji Serwisu, przeprowadzonego za pośrednictwem 

programu webinarium w wymiarze 1 godziny, w uzgodnionym z Usługodawcą 

terminie.  

b. Kontakt z doradcą za pośrednictwem poczty e-mail. Odpowiedź na zadane przez 

Użytkownika pytanie następuje w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych 

(najczęściej do 24 godzin), chyba że stopień skomplikowania pytania wymaga 

dłuższego okresu odpowiedzi.  

12. Użytkownik korzystający z pełnej wersji Serwisu może przechowywać na serwerze 

Administratora wersje robocze przygotowanych przez siebie ofert i projektów systemów 

fotowoltaicznych.  



13. Właścicielem przygotowanych przez Użytkownika ofert i projektów systemów 

fotowoltaicznych jest Użytkownik i ponosi za nie pełnię odpowiedzialności, z wyjątkiem 

materiałów, na które Administrator udzielił licencji, w szczególności logo Administratora, 

Oprogramowania oraz Aplikację.  

14. Wersje robocze przygotowanych ofert i projektów o których mowa w ust. 12 są dostępne 

w trakcie korzystania przez Użytkownika z pełnej wersji Serwisu. W przypadku 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy na korzystanie z pełnej wersji Serwisu kopie robocze 

są przechowywane na Serwerze przez okres 24 miesięcy. W tym czasie po ponownym 

wykupie pełnego dostępu do Serwisu, Użytkownik będzie miał do nich dostęp. W 

przypadku upływu tego terminu wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane, 

przygotowane projekty i oferty są bezpowrotnie usuwane z serwerów Administratora i nie 

ma możliwości ich przywrócenia.  

15. Użytkownik może w każdym czasie anulować korzystanie z Usługi na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

16. Użytkownik Główny ma możliwość udostępnienia poszczególnych projektów wskazanym 

przez niego osobom (Użytkownikom Dodatkowym). Ilość osób, którym możliwe jest 

udostępnienie projektu uzależniona jest od wybranego abonamentu.  

17. Dodanie Dodatkowego Użytkownika przez Użytkownika Głównego, do nowego projektu 

następuje poprzez kliknięcie w menu Użytkownika zakładki „nowy projekt” oraz po 

wpisaniu nazwy Dodatkowego Użytkownika i podania jego adresu mail.  

12. Użytkownik Główny ma również możliwość dodania Dodatkowego Użytkownika do 

istniejącego projektu. W tym celu w liście aktualnych projektów należy  wybrać opcje 

„dodaj Użytkownika”, a następnie podać jego adres mail.  

13. Na wskazany e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do projektu, po którym 

kliknięciu Dodatkowy Użytkownik otrzyma dostęp do pełnej wersji Systemu. Dodatkowy 

Użytkownik będzie miał wgląd do projektów udostępnionych przez Użytkownika, który 

opłacił usługę a także będzie miał możliwość tworzenia nowych projektów.  

14. Użytkownik Główny ma możliwość nadać Dodatkowym Użytkownikom dwa rodzaje 

uprawnień:  

a. Uprawnienia administratora Konta 

b. Uprawnienia podstawowe. 

15. Dodatkowy Użytkownik mający uprawnienia Administratora może: dodać Dodatkowych 

Użytkowników i przydzielać lub cofać im uprawnienia dostępu do wybranych przez siebie 

projektów, zarządzać płatnościami, posiada możliwość tworzenia nowych projektów lub 

ofert, a także ma możliwość pracy na już istniejących projektach lub ofertach, posiadając 

wgląd do wszystkich projektów dostępnych w ramach konta. 

16. Użytkownik mający uprawnienia podstawowe może: pracować na przydzielonych mu 



projektach lub ofertach oraz tworzyć nowe projekty lub oferty.  

17. Wszelkie utworzone przez Dodatkowych Użytkowników projekty i oferty są własnością 

Użytkownika Głównego.  

18. Dodatkowy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu ma obowiązek 

zaakceptować Regulamin i zapoznać się z Polityką Prywatności. 

19. Użytkownik Główny oraz Dodatkowy Użytkownik mający uprawnienia Administratora mają 

wgląd do wszystkich materiałów stworzonych przez Dodatkowych Użytkowników, których 

dodał do Serwisu i ma możliwość ich modyfikacji.  

20. W przypadku usunięcia konta Dodatkowego Użytkownika, wszelkie stworzone lub 

zmodyfikowane projekty lub oferty przez tego Użytkownika pozostają do dyspozycji przez 

Użytkownika Głównego lub Użytkownika z uprawnieniami Administratora.  

21. W ramach świadczonych usług Dodatkowy Użytkownik ma możliwość pobrać Aplikację w 

celu ułatwienia korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych.  

 

Art. 9 

Cennik oraz inne koszty 

 

1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Produkty są wyrażone w złotych polskich 

(PLN). 

2. Cena podana przy usłudze są to ceny netto. Każdorazowo Administrator zobowiązany jest 

doliczyć do niej odpowiednie należności publiczne (jak np. podatek od towarów i usług 

(VAT). Całkowita wartość zamówienia zostaje wskazana przy okazji finalizacji płatności.   

3. Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym 

dokumencie. 

4. W przypadku zamówienia usługi dostępu do pełnej wersji Serwisu, możliwa jest zapłata 

za wybrany pakiet i okres, w formie opłaty abonamentowej lub opłaty jednorazowej.  

5. Opłata abonamentowa jest pobierana przez system automatycznie za każdy miesiąc 

korzystania z pełnej wersji Serwisu, przez wybrany przez Użytkownika okres. Opłatą 

obciążony może być rachunek Użytkownika przypisany do karty płatniczej lub konta 

pośrednika płatności. Opłaty uiszczane są w cyklach miesięcznych z góry. Opłatę 

pobieraną cyklicznie można anulować w każdym momencie. W tym celu należy 

skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail suport@easysolar-

app.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie. 

Rezygnacji z płatności cyklicznej można dokonać także na stronie Serwisu w zakładce 

„płatności”.  

6. Opłata abonamentowa za każdy kolejny miesiąc korzystania z pełnej wersji Serwisu jest 

pobierana automatycznie po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego. W 



przypadku gdy płatność nie została pobrana m.in. z uwagi na brak dostępnych środków, 

próba pobrania zapłaty jest powtarzana. W przypadku gdy płatność nie zostanie pobrana, 

Administrator lub Usługodawca ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem w celu 

ustalenia spłaty zadłużenia, Administrator lub Usługodawca ma także prawo zablokować 

dostęp do pełnej wersji Serwisu.  

7. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 6 wynosi jeden miesiąc. 

8. W przypadku wybrania formy płatności jednorazowej, Użytkownik ma możliwości 

rezygnacji z usługi w każdym czasie, jednak uiszczona opłata nie zostanie zwrócona.  

9. W przypadku dokonywania płatności jednorazowej, albo płatności subskrypcyjnej, o ile 

jest to możliwe, Użytkownik, w polu kod rabatowy, może wpisać kod po którego 

zatwierdzeniu przyciskiem „Zatwierdź”, zostanie obniżona cena o przyznany rabat.  

10. Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę dokonywane są na podstawie 

wystawionej faktury VAT pro forma na prośbę Użytkownika, albo za pośrednictwem 

pośrednika płatności, (tj. systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za 

pośrednictwem– internetowego serwisu prowadzonego) w ramach jednego lub większej 

ilości udostępnionych Usługodawcy następujących modułów: 

a) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych lub  

b) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych lub 

c) modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.  

11. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane 

są przez podmioty obsługujące dany system płatności, jako instytucję płatniczą 

pośredniczącą w realizacji płatności. Użytkownik akceptując regulamin i politykę 

prywatności oraz dokonując płatności, akceptuje przekazanie koniecznych danych 

osobowych dla dokonania płatności. 

12. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

zamówienia.  

13. Usługodawca stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych 

związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują 

płatności za pośrednictwem pośrednka płatności. Wszelkie dane Użytkownika przesyłane 

Usługodawcy za pośrednictwem sieci Internet w celu złożenia i realizacji Zamówienia są 

szyfrowane i chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Sockets Layer). 

14. W ramach oferowanych Produktów Użytkownikom mogą zostać zaoferowane promocje, 

określone w odrębnych regulaminach.   

15. W przypadku nieopłacenia usługi pełnego dostępu do Serwisu w terminie, dostęp do 

wszystkich płatnych funkcji Serwisu zostanie zablokowany.  

16. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość ponownej aktywacji usługi, poprzez ponowny 

zakup dowolnej oferty dostępu do pełnej wersji Serwisu.   



 

Art. 10 

Licencja 

1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz stosownie dodatkowych 

regulaminów, a także pobrania i zainstalowania odpowiedniego do Produktów 

Oprogramowania dostępnego w Serwisie lub korzystania z tego Oprogramowania bez 

jego instalacji (np. za pomocą przeglądarki stron www), Usługodawca, któremu 

przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Użytkownikowi 

prawo do nieodpłatnego korzystania z niego (licencja).  

2. Administrator udziela Użytkownikowi licencji również na korzystanie z Aplikacji, 

zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika.   

3. Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z 

określonych  funkcji wyszczególnionych w Oprogramowaniu i korzystania z Serwisu. 

4. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do: 

a) rozpowszechniania ani udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim w jakikolwiek 

sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania,  

b)  pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub 

oprogramowania, do których przysługują Ustawodawcy wyłączne prawa autorskie, dla 

celów innych niż realizacja zawartych przez Użytkownika z Administratorem umów w 

ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich; 

c) rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia 

wynajmu lub wypożyczenia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie, 

Oprogramowania lub Aplikacji bez względu na formę; 

d) udzielania sublicencji; 

e) dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych 

stanowiących element strony www oraz oprogramowania; 

f) Sporządzania kopii Oprogramowania lub Aplikacji. 

5. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny. 

6. Użytkownik lub Użytkownik Dodatkowy posiada prawa autorskie do wytworzonych przez 

siebie z pomocą Serwisu ofert i koncepcji projektowych systemu fotowoltaicznego. Pod 

warunkiem zapłaty za korzystanie z Serwisu Użytkownik uzyskuje licencję na 

posługiwanie się znakiem towarowym Administratora lub Usługodawcy widniejącym na 

stworzonej ofercie lub projekcie systemu fotowoltaicznego.  

7. Administrator dąży do ulepszania świadczonych Usług w związku z czym Użytkownik 

udziela Administratorowi licencji na wytworzone przez siebie utwory za pośrednictwem 

Programu w zakresie wykorzystywania wytworzonych przez Użytkowników utworów w 

celach tworzenia, badania, trenowania oraz komercjalizacji algorytmów służących w 



szczególności do analizowania oraz tworzenia nowych utworów (w tym ofert, koncepcji 

projektowych i projektów systemów fotowoltaicznych. Wszelkie wykorzystane w sposób o 

których mowa w zdaniu poprzednim dane są zanonimizowane.  

8. Licencja, o której mowa w ust. 7 nie wygasa w przypadku zakończenia trwania umowy na 

korzystanie z Serwisu i zostaje udzielona bezterminowo na czas nie krótszy niż 20 lat. 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za korzystanie z 

Oprogramowania i Aplikacji przez Użytkownika.  

10. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez 

Użytkownika z winy Administratora, do wysokości wykupionego przez Użytkownika 

pakietu.  

 

Art. 11 

Postępowanie reklamacyjne 

1. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub 

Produktu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Usługodawcę.  

2. W przypadku niezgodności Produktu z umową Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia 

reklamacji. 

3. Za niezgodność z umową, o której mowa jest w art. 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 

uznaje się wyłącznie Produkty: 

a) niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich 

przeznaczeniem,  

b) nie mające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich 

przeznaczenie lub wynikające z okoliczności, 

c) nie nadające się do celu wskazanego w Serwisie, o ile opis Produktu zawierał taką 

informację.  

4. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na 

następujący adres Administratora: EasySolar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań lub drogą elektroniczną na 

adres: suport@easysolar-app.com. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy niezbędne 

do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są również w 

Serwisie. 

5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a) dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, 

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, 

b) określenie terminu nabycia Produktu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie 

oraz okoliczności stwierdzenia wad, 



c) określenie żądania reklamacyjnego, 

6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, reklamację Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od 

dnia jej zgłoszenia.  

7. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 6, 

może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni roboczych zwłaszcza, gdy ze względu na 

złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 

14 dni.  

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty 

elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie 

pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie 

podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub 

zmieniony w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

9. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator przystąpi do naprawy usterki 

lub wady w Produkcie.   

10. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, jeżeli 

przed upływem 24 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności Produktu z tą umową nie 

zawiadomi o tym Administratora w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.  

 

Art. 12 

Wypowiedzenie umowy  

 

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę, o ile Regulamin nie 

stanowi inaczej. Oświadczenie  o wypowiedzeniu umowy można złożyć Administratorowi 

drogą elektroniczną na adres e-mail: support@easysolar-app.com, listem poleconym na 

adres siedziby EasySolar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazany na stronie 

www Usługodawcy, lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Administratora. 

2. Po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy usługa 

zostanie dezaktywowana na koniec miesiąca kalendarzowego, a Konto Użytkownika 

zostaje usunięte. 

3. W przypadku wybrania przez Użytkownika jednorazowej opłaty z góry za cały okres 

rozliczeniowy dostępu do pełnej wersji Serwisu, Użytkownik nie ma możliwości 

odstąpienia od umowy, chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy.  

4. Z tytułu wypowiedzenia umowy Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. 

5. W przypadku nabycia Produktu i wybraniu jednorazowej płatności z góry za wskazany 

okres, umowa zostaje zawarta na wybrany przez Użytkownika okres. Minimalny czas 

trwania zobowiązań równoznaczny jest z wybranym okresem pełnego dostępu do 



Serwisu.  

 

Art. 13 

Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami 

obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami 

powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie 

przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno 

także być zgodne z niniejszym Regulaminem.  

2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w 

jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub 

inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie 

autorskim.  

3. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania przez 

Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z 

Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez 

Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika spowodowane niezależnymi od 

Administratora i Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet.  Ponadto 

Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu 

dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną 

konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od 

Administratora bądź Usługodawcy. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po 

uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. Zaprzestanie 

działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących 

Usługodawcę i Administratora z Użytkownikiem. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem 

Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym 

imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z 

Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy 

do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. 

Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora lub Usługodawcy w tym zakresie 

będą przekazywane tym podmiotom. 

7. Administrator lub Usługodawca zastrzega, iż zakres Serwisu może być w każdej chwili 

zmieniony i aktualizowany przez Administratora lub Usługodawcę z uwzględnieniem 



obowiązków Administratora lub Usługodawcy wynikających z zawartych przez te podmioty 

umów z Użytkownikami. Administrator i Usługodawca dołożą wszelkich starań, by 

informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Serwisu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

8.  Usługodawca w miarę możliwości podejmie działania zmierzające do zapewnienia stałego 

dostępu do Serwisu.  

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe 

funkcjonowanie, spowodowane: 

a) specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami 

transmisji, 

b) mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet, 

c) innymi aspektami technicznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo 

dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem. 

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie wykonane oferty, w tym w 

szczególności będące wynikiem błędnych danych wpisanych przez Użytkownika. 

Usługodawca i Administrator zaleca zweryfikowanie poprawności wygenerowanych przez 

Serwisu ofert. 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wygenerowanych danych za 

pośrednictwem Serwisu, na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych. 

Wygenerowane dane są teoretyczne, obliczone na podstawie stworzonych algorytmów 

szacunkowych, oraz danych statystycznych. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od tych, 

które zawierają się w przygotowanej przez Użytkownika koncepcji i ofercie. Przed 

podjęciem decyzji o montażu systemu fotowoltaicznego Usługodawca i Administrator 

zaleca zweryfikowanie poprawności wygenerowanych danych. Użytkownik zobowiązany 

jest samodzielnie zweryfikować poprawność wygenerowanych danych i stworzonego 

projektu przed zastosowaniem go w praktyce. 

 

Art. 14 

Bezpieczeństwo danych  

1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz danych 

udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się zgodnie z Polityką 

Prywatności.  

2. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, 

udostępnianej do zapoznania się przy rejestracji i dostępnej pod adresem www.easysolar-

app.com oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 

2002, Nr 144, poz.1204, dalej zwana „ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną”).  

 

3. Usługodawca gwarantuje pełną poufność danych wprowadzonych do Oprogramowania 

przez Użytkownika w związku z przygotowaniem koncepcji projektowej systemu 

fotowoltaicznego oraz przygotowanej na bazie tej koncepcji oferty, w szczególności danych 

identyfikujących adresatów przygotowanej oferty.  

 

Art. 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą 

rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w 

dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się 

nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne 

właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w tym w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), , ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.). 

3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres 

poczty elektronicznej: support@easysolar-app.com. 

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany 

prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność 

pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana 

będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego 

Regulaminu. 

5. Usługodawca oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 

Regulaminu, regulaminów dodatkowych, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych 

warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników  poprzez wskazanie daty 

ostatniej zmiany na końcu Regulaminu. 

6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub 

dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik ma możliwość 

odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między  Administratorem 



bądź Usługodawcą a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta 

Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie. 

7. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, 

oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez 

strony (Administrator i Usługodawca oraz Użytkownik) i regulują korzystanie przez 

Użytkownika z Serwisu. 

8. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami 

regulaminów korzystania z poszczególnych usług Serwisu pierwszeństwo znajdują 

postanowienia tych regulaminów. 

9. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania 

Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych 

regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, 

Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w terminie określonym 

w nowym Regulaminie, regulaminach dodatkowych, Polityce Prywatności lub dodatkowych 

warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od 

opublikowania w ramach Serwisu.  

10. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności  jest dostępna pod następującym 

adresem: www.easysolar-app.com  

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ….01.2020. r.  

 

 

 

 

 

 

  


