Warunki handlowe vip-zaklady.pl

Postanowienia wstępne
Administrator oferuje za pośrednictwem stron internetowych umieszczonych pod domenami vipzaklady.pl i vip-zaklady.pl doradztwo w zakresie zakładów bukmacherskich dotyczących rozgrywek i
innych wydarzeń sportowych. Osoby zainteresowane członkostwem w sekcji VIP stron
internetowych, które zapewni im premiowe Typy V.I.P. zakładów bukmacherskich, muszą posiadać
aktywne członkostwo oraz spełniać poniżej określone warunki, włącznie z zapłatą stosownej kwoty.
Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują prawa i obowiązki administratora i klientów, ew.
abonentów członkostwa V.I.P. (dalej tylko “członkowie”), związane ze świadczeniem płatnych usług w
zakresie doradztwa bukmacherskiego – typów na wybrane zakłady sportowe (dalej tylko “typy”).

Rejestracja
Do rejestracji uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych. Decyzja o rejestracji i możliwości korzystania z typów przekazywanych przez
administratora należy tylko i wyłącznie do osoby zainteresowanej. Rejestracja jest częścią procesu
składania zamówienia i przeprowadzana jest automatycznie podczas zamawiania członkostwa.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia rejestracji.
Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
przesyłanie nowości i komunikatów reklamowych na podany adres e-mail. Jeżeli osoba
zainteresowana członkostwem nie wyraża na to zgody i chce usunąć swój adres e-mail z listy
adresów, na które przesyłane są komunikaty handlowe i nowości, może wysłać wiadomość
informującą o braku takiej zgody na adres e-mailvipzakladypremium@gmail.com. Po otrzymaniu
wiadomości adres e-mail zostanie usunięty z listy.

Prawa i obowiązki
Żaden członek nie może przekazywać otrzymanych typów osobom trzecim. W przeciwnym razie jego
postępowanie zostanie uznane za rażące naruszenie warunków i może skutkować anulowaniem
członkostwa ze strony administratora bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania finansowego. W
przypadku naruszenia warunków grozi członkowi kara grzywny w wysokości nawet 500 000 CZK
(słownie: pięćset tysięcy koron czeskich, zero halerzy). Jakakolwiek komunikacja w celu
przedsprzedaży lub przekazania/przesłania typów zostanie uznana za naruszenie warunków bez
względu na to, czy do takiej przedsprzedaży lub przekazania typów dojdzie.
Administrator ma obowiązek przekazywać typy aktywnym członkom minimalnie w zakresie 5
typów/miesiąc, i to przez cały okres ich członkostwa. Administrator może przekazać członkom tzw.
TYPY EKSTRA, wykraczające poza ramy podstawowego członkostwa V.I.P., które mogą zostać przez
członków zakupione dodatkowo

Reklamacja
Wszelkie ewentualne reklamacje można zgłaszać na e-mail administratora:
vipzakladypremium@gmail.com. Administrator ma obowiązek rozpatrzyć niezwłocznie reklamację,
nie później niż w terminie 30 dni od daty jej odbioru. Administrator poinformuje następnie członka o
sposobie rozpatrzenia reklamacji. Z uwagi na charakter działalności nie można reklamować
nieprawidłowo przekazanych typów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą
na skutek wykorzystywania jakichkolwiek informacji na stronach internetowych lub danych
przesyłanych użytkownikom w ramach płatnej usługi doradztwa bukmacherskiego (członkostwa).
Wulgaryzmy lub treści obrażające godność administratora lub jego pracowników i współpracowników
mogą skutkować odebraniem członkostwa bez prawa do zwrotu opłaty członkowskiej. Administrator
nie ponosi także odpowiedzialności za ciągłe i bezawaryjne funkcjonowanie systemu i stron
internetowych oraz zabezpieczenie systemu. W razie awarii administrator ma obowiązek podjąć
wszelkie kroki w celu wznowienia funkcjonowania.

Uwaga
Administrator informuje użytkownika, że nie udziela żadnej gwarancji co do poprawności
przekazywanych typów, z uwzględnieniem siły wyższej i okoliczności od niego niezależnych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez administratora (doradztwo
bukmacherskie) mają wyłącznie charakter informacyjny. Decyzja o skorzystaniu z takich typów należy
tylko i wyłącznie do użytkownika. Od każdego użytkownika zależy również kwota danego zakładu.
Każdy użytkownik musi być świadomy, iż obstawianie jest przede wszystkim zabawą, nie zaś środkiem
do uzyskania wysokich wygranych. Administrator zaleca by każdy użytkownik interesował się sportem
i był w stanie przewidzieć samodzielnie wynik. W razie ujemnego zysku członka środki finansowe nie
są zwracane!

Płatności
Każdy użytkownik stron internetowych (osoby zainteresowane i członkowie) dokonując zamówienia i
ewentualnej zapłaty za typy wyraża zgodę na cykliczne opłaty za niniejsze usługi. Transakcja zostanie
zrealizowana zawsze po upływie przedpłaconej taryfy i to w takiej samej wysokości, jak w przypadku
pierwszej płatności. Na skutek tego zostanie również przedłużone członkostwo o taką samą liczbę
dni. W razie podjęcia decyzji o zmianie automatycznie przedłużającej się taryfy, należy wysłać
wniosek o zmianę taryfy na adres email vipzakladypremium@gmail.com z minimalnie tygodniowym
wyprzedzeniem czasowym przed datą planowanego przedłużenia automatycznego aktualnego
członkostwa. Taryfa zostanie zmieniona po zapłaceniu wymaganej kwoty. O jakichkolwiek zmianach
dotyczących płatności każdy członek zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail
podanej przy zamawianiu usług. Każdy członek otrzyma potwierdzenie o aktywacji opłat cyklicznych
w terminie 48 godzin od daty zapłaty opłaty za członkostwo na adres e-mail podany przy zamawianiu
usługi.
Anulowanie członkostwa
Każdy członek ma prawo kiedykolwiek złożyć rezygnację z członkostwa, i to wyłącznie w formie
pisemnego wniosku do administratora na adres e-mail vipzakladypremium@gmail.com. Anulowanie
członkostwa nie podlega opłacie. Anulowanie członkostwa nie jest w jakikolwiek sposób
rekompensowane ze strony administratora. Członek, który nie przedłuży lub nie zapłaci opłaty za

swoje członkostwo, pozostaje nadal zarejestrowany. Administrator zastrzega sobie prawo do
anulowania członkostwa na skutek naruszenia warunków handlowych, braku terminowych wpłat za
zamówione usługi, bezprawnego wykorzystywania przekazywanych informacji, ewentualnie
postępowania sprzecznego ze stosownymi przepisami prawa. Na skutek anulowania rejestracji
członek/użytkownik nie nabywa prawa do zwrotu zapłaconych opłat.

Ochrona danych osobowych
Użytkownik wysyłając rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych
oraz ich dalsze wykorzystywanie, na przykład w celach marketingowych administratora. Następnie
wyraża również zgodę na gromadzenie i przechowywanie treści komunikacji, włącznie z danymi
osobowymi, przez okres trwania członkostwa lub rejestracji, i to przez okres niezbędny do należytej
realizacji praw i obowiązków związanych ze świadczoną usługą. Po zakończeniu członkostwa
administrator ma prawo wykorzystać zgromadzone dane wyłącznie w celu ochrony swoich praw
wynikających ze stosunku między nim i użytkownikiem, w szczególności jako środek dowodowy w
postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym. Użytkownik wyraża niniejszą zgodę
dobrowolnie i może ją w każdej chwili odwołać, zawsze jednak po pełnym wywiązaniu się ze swoich
zobowiązań finansowych względem administratora. Użytkownik wyraża także zgodę na
udostępnienie swojego adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji komunikacji związanej z
przekazywaniem typów.

Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki administratora i użytkownika nieuregulowane w niniejszych warunkach
handlowych podlegają stosownym obowiązującym przepisom prawa. Niniejsze warunki handlowe
zaczynają obowiązywać w dniu 30. 05. 2017 r. Administrator ma w każdej chwili prawo do
jednostronnej zmiany niniejszych warunków handlowych. Zmiany zaczynają obowiązywać po 15
dniach od daty opublikowania nowego brzmienia warunków handlowych na stronach internetowych.
Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o każdej ewentualnej zmianie warunków handlowych na
adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na
nowe brzmienie warunków handlowych i złożyć wniosek o anulowanie rejestracji i członkostwa
Ceny podane na stronach internetowych zawierają podatek VAT.
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