REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z PROGRAMU WH OKNA
(obowiązujący od dnia 01.01.2018r.)
Definicje:
Producent: Marcin Sobota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : P.P.H.U.
„SOLO” Marcin Sobota, ul. Władysława Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola, NIP:
865 207 59 56.
Partner - każdy podmiot, (nie będący konsumentem) niezależnie od formy prawnej
prowadzonej działalności lub podstawy prawnej świadczenia usług, który współpracuje z
Producentem lub łączy go z Producentem inna umowa cywilnoprawna bądź umowa o
pracę.
I. Postanowienia główne:
1. Realizacja zamówień odbywa się według niniejszego regulaminu.
2. Złożenie/wysyłka zamówienia poprzez udostępniony program oznacza pełną akceptację
przez Partnera zasad wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Partnera do
przestrzegania zawartych w nim reguł.
3.Producent w ramach współpracy handlowej z Partnerem udostępnia Partnerowi
bezpłatnie przez czas trwania współpracy (czas trwania łączącego Strony stosunku
prawnego) między Stronami program WH Okna celem składania przez Partnera zamówień.
Zamówienia wysyłane będą poprzez wysłanie za pomocą funkcji Wyślij lub Odbierz
Zlecenie w programie WH Okna. Producent ma możliwość dokonać korekty zamówienia,
przy czym Diler/Partner ma obowiązek zatwierdzić owe zmiany. Od chwili przesłania
zamówienia Partner ma możliwość dokonać korekty w terminie do 48godzin, po upływie
tego okresu zmiany w zamówieniu nie będą możliwe.
4. Producent identyfikuje Partnera po numerze NIP (Indywidualny Numer Identyfikacyjny)
który nadawany jest indywidualnie w trakcie uruchamiania systemu. Partner ponosi
wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z ww. programu przez inne podmioty, w tym
pracowników lub osoby trzecie.
5. Partner podczas wysyłania pierwszego zamówienia zobowiązany jest do ustanowienia dla
siebie hasła umożliwiającego wysyłanie zamówień do Producenta.
6. Za dobór elementów , kształt i parametry stolarki w zamówieniu odpowiada Partner
projektujący zamówienie, za wykonanie produktu zgodnie z zaprojektowanym zleceniem
odpowiada Producent.
7. Ofertę należy
sprawdzić pod względem parametrów stolarki, w szczególności,
wymiarów, ilości i wyposażenia. W przypadku braku wniesienia uwag, ewentualne
zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z dostarczoną wyceną.
8. W przypadku zakończenia współpracy między Stronami a także na każde żądanie
Producenta złożone w każdym czasie Partner jest obowiązany zwrócić udostępniony

program Producentowi oraz usunąć program ze wszystkich nośników (dysków
komputerowych, dysków wirtualnych, płyt CD,DVD, BLU-RAY, pamięci USB itp.) na jakich
się znajduje. Decyzję w tym zakresie podejmuje Producent.
9. Partner składając/wysyłając zamówienie potwierdza, że otrzymał od Producenta program
WH Okna.
II. Poufność informacji

1.

Przez czas trwania współpracy (czas trwania łączącego Strony stosunku prawnego)
między Stronami oraz przez okres 2 lat po jego wygaśnięciu lub ustaniu, Partner
zobowiązuje się do zachowywania w tajemnicy wszelkich danych związanych z niniejszym
Regulaminem oraz wszelkich danych i informacji, w tym informacji handlowych
przekazanych mu przez Producenta w jakiejkolwiek formie.

III. Postanowienia końcowe
1.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.oknasolo.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą
w życie w terminie wskazanym przez Producenta, nie krótszym niż 7 dni od momentu
udostępnienia ich na stronie www.oknasolo.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie
zmian regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia
zamówienia, chyba, że nowe zapisy regulaminu są dla Partnera korzystniejsze.
2. Prawem właściwym dla oceny postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie,
w szczególności w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.Wszelkie spory wynikłe z praw i obowiązków objętych niniejszym Regulaminem
rozpoznawane będą przez Sąd w Polsce , miejscowo właściwy dla Producenta.

