Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną strony www.rentquick.pl
1. Definicje
1.1. Strona- strona internetowa www.rentquick.pl;
1.2. Usługodawca- ONE1 Katarzyna Mackiewicz – Mrugowska, ul. Brzeska 9,
Bydgoszczy (85-145), NIP: 9670689735, REGON: 091647587;
1.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi
świadczonej drogą elektroniczną;
1.4. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na
indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za
pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją
cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana,
odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w
rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. – (Dz. U.
2004 Nr 171 poz. 1800);
1.5. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
którego treść wynika z wymagań art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy bezpłatnie. Istnieje możliwość
utrwalenia i wydrukowania Regulaminu. Usługobiorca zobowiązany jest do
przestrzegania

postanowień

regulaminu

od

momentu

rozpoczęcia

korzystania ze strony.
2. Kontakt z Usługodawcą
2.1. Nieodpłatnie za pośrednictwem Formularza kontaktowego strony
www.rentquick.pl
2.2. Adres biura: ul. M. Konopnickiej 8, Bydgoszcz

2.3. Adres email: biuro@rentquick.pl
2.4. Numer telefonu : +48 519 535 300
3. Wymogi techniczne
Dla korzystania z usług strony www.rentquick.pl konieczne są:
−

aktywny adres e-mail;

−

aktywny numer telefonu;

−

urządzenie z dostępem do Internetu;

−

przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookie.

4. Rodzaj i zakres usług objętych Regulaminem.
4.1. Formularz kontaktowy- usługa dostępna na podstronie „Oferta” oraz
podstronie „Kontakt” umożliwiająca Usługobiorcy nieodpłatny, bezpośredni
kontakt tekstowy z Usługodawcą.
4.2. Wycena najmu i rezerwacja samochodu- nieodpłatna usługa dostępna na
„Stronie Głównej” oraz podstronie „Oferta” umożliwia Usługobiorcy
precyzyjne określenie parametrów wynajmu samochodu i przesłanie
zapytania o wynajem samochodu bezpośrednio do Usługodawcy.
4.3. Wyrażanie i pozostawianie opinii o usługach – bezpłatna usługa dostępna
na podstronie „Opinie” umożliwiająca Usługobiorcy pozostawienie na Stronie
opinii na temat usług świadczonych przez Usługodawcę.
4.4. Usługi informacyjne
4.1. Usługodawca świadczy na Stronie usługi informacyjne polegające na
prezentacji danych kontaktowych do swojej centrali, oddziałów
terenowych oraz przedstawicieli handlowych.
4.4.2. W zakładce „O najmie” Usługodawca zamieszcza aktualnie
obowiązujący regulamin wypożyczania samochodów przez Usługodawcę.

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy
5.1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania
ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu.
5.2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie.
Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
5.3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z
Usługi bez konsekwencji prawnych.
6. Reklamacje
Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Strony można składać na adres e-mail
wskazany w punkcie 2. Regulaminu. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu
7 dni od jej złożenia.
7. Dane osobowe
Administratorem

danych

osobowych

Usługobiorcy

jest

Usługodawca.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez
Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności.
8. Zastrzeżenia
8.1. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
8.2. Usługi na Stronie świadczone są w języku polskim.
8.3. W sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn wskazanych poniżej,
Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu;
8.4. Ważne przyczyny, o których mowa to:
− konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do przepisów
prawa mających zastosowanie do Strony;
− poprawa warunków bezpieczeństwa świadczonej usługi;
− wprowadzenie zmian na Stronie wymagających zmian w Regulaminie.

8.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
w dowolnym terminie.
8.6. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Usługodawcy
następuje poprzez udostępnienie na Stronie. Zmiany wchodzą w życie z
chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.
8.7. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest
równoznaczne z akceptacją tych zmian.
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