1. Serwis internetowy retropojazdy.pl jest własnością Zakładu Usługowego Duero Paweł
Kurpiel, ul. Medyków 8a, 41-808 Zabrze, NIP 6482371837, tel. 605 699 709, email:
info@retropoajzdy.pl. Adres Zakładu jest jednocześnie adresem biura obsługi Klienta.
Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.
2. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i w pełni akceptuje jego postanowienia.
3. Serwis retropojazdy.pl, zwany dalej Serwisem, jest internetowym serwisem usługowym,
umożliwiającym rezerwacje oraz wynajem samochodów na imprezy okolicznościowe.
4. Zawartość strony www.retropoajzdy.pl, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo,
zdjęcia, filmy, podlegają ochronie prawa polskiego. Serwis nie wyraża zgody na kopiowanie
informacji będących jego własnością bez pisemnego zezwolenia.
5. Serwis udostępnia Klientom wykonywanie płatności przy pomocy modułu płatności on-line
opartego na rozwiązaniach dostarczanych przez płatności24.pl.
6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327
Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon
301345068
7. W celu złożenia zamówienia na usługi oferowane przez Serwis, Kupujący zobowiązany jest
wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz rezerwacji on-line oraz dokonać
wpłaty zadatku przy pomocy systemu płatności24.pl .
8. Zadatek stanowi 25% wartości usługi, jednak nie mniej niż 100 PLN.
9. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją terminu oraz zawarciem umowy wynajmu
samochodu. Kwestia zadatku jest regulowana przepisaniu Kodeksu Cywilnego.
10. Rozliczenie całości zapłaty za usługę nastąpi najpóźniej w dniu świadczenia usługi wynajmu.
11. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny na mocy przepisów Kodeksu
Cywilnego dotyczących zadatku.
12. Ceny usług dostępnych w Serwisie są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami
brutto).
13. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: info@retropojazdy.pl i
winny zawierać: imię i nazwisko Klienta, datę wynajmu oraz treść reklamacji.
14. Serwis gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i
wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu
bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.).
15. Serwis zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
16. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest Serwis.
17. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

