Regulamin świadczenia usług
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) odnosi się do serwisu internetowego
www.sprawdzonanieruchomosc.pl (dalej: „Serwis internetowy”) i określa zasady korzystania z Serwisu
internetowego oraz warunki umów zawieranych z Użytkownikami.
2. Właścicielem Serwisu internetowego i usługodawcą jest KRJ FINANCE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-362) przy ul. Opalenickiej 69a, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000285475, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, NIP: 6961818414, REGON: 300591931 (dalej:
„Usługodawca”).
3. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługodawca oferuje świadczenie usług (dalej: „Usługi”)
polegających na:
a) analizie stanu prawnego nieruchomości wraz z wsparciem merytorycznym Użytkownika podczas
zakupu nieruchomości na terytorium Polski, a także
b) sporządzaniu umów dotyczących nieruchomości oraz weryfikacji umów zawartych przez
Użytkowników.
II. Warunki korzystania z Serwisu internetowego
1. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu internetowego, w tym także osoby które zawierają
umowę o świadczenie Usług oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa.
2. Serwis internetowy jest ogólnodostępny dla Użytkowników korzystających z sieci Internet. Aby
zawrzeć umowę o świadczenie Usług Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat albo być reprezentowany
przez uprawnionego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik działający w imieniu osoby trzeciej,
odpowiada za to, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z
Regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób nienaruszający praw
osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
4. Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody Usługodawcy do jakiejkolwiek ingerencji w strukturę, formę,
grafikę, treść, mechanizm działania ani w jakiekolwiek elementy kodu źródłowego Serwisu internetowego
oraz wszelkich innych zmian technicznych.
5. Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu
internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika. „Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu
komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich
pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest
ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego
Użytkownika.
III. Umowa o świadczenie Usług
1. Do zawarcia Umowy dochodzi gdy, po analizie zakresu oczekiwanej porady prawnej przez
Użytkownika, Usługodawca potwierdzi podjęcie się realizacji Usługi, a Użytkownik zaakceptuje warunki
świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia się realizacji Usługi. O takiej
odmowie Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
2. Akceptując warunki świadczenia Usług Użytkownik:
a. zapewnia, że jest uprawniony i upoważniony do zawarcia Umowy z Usługodawcą,
b. zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Usługodawcy wszelkich dokumentów i udzielenia
kompletnych i prawdziwych informacji niezbędnych do rzetelnego rozwiązania problemu Użytkownika,

c. zobowiązuje się do zwrotu kosztów i pokrycia szkód Usługodawcy powstałych w związku z
przekazaniem nieprawdziwych informacji lub dokumentów przez Użytkownika,
d. zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Usługodawcy o zmianie danych osobowych
Użytkownika.
3. W ramach zawartej Umowy Usługodawca realizować będzie czynności zgodnie z ustaleniami
poczynionymi w umowie łączącej strony.
4. Niedostarczenie dokumentów, pełnomocnictwa lub danych wskazanych przez Usługodawcę w terminie
45 dni od dnia zawarcia Umowy, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy po uprzednim
powiadomieniu Użytkownika o takim zamiarze.
5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Usługodawcy nieprawdziwych informacji lub
dokumentów Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie z tym, że Użytkownik
obowiązany jest wówczas zwrócić Usługodawcy poniesione przez niego wydatki, które poczynił w celu
należytego wykonania Umowy oraz uiścić część wynagrodzenia adekwatną do dotychczasowego nakładu
i czasu pracy Usługodawcy .
7. Umowa zostanie uznana za wykonaną z chwilą uzyskania świadczenia tj. porady prawnej przez
Użytkownika.
IV. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej zostanie określone na mocy umowy zawartej z
Użytkownikiem.
V. Prawo odstąpienia i reklamacje
1. Użytkownik, który jako konsument zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie (drogą pocztową lub elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
na adres:
KRJ Finance Sp. z o.o., ul Opalenicka 69a, 60-362 Poznań lub e-mail: sprawdzonanieruchomosc@gmail.com
Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem Usług na adres Usługodawcy KRJ
Finance Sp. z o.o., ul Opalenicka 69a, 60-362 Poznań lub e-mail: sprawdzonanieruchomosc@gmail.com.
3. Reklamacja powinna określać:
a) dane Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i prześle Użytkownikowi
odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
5. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
Użytkownik może zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o:
a) wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
b) rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VI. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 10 dni od dnia opublikowania na
stronach Serwisu internetowego.
2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Do Umów zawartych przez Użytkownika przed
dniem wejścia w życie nowej wersji regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

