
Zapraszamy Cię do zapoznania się z zasadami korzystania ze strony internetowej
grabbed.eu.

W Regulaminie Strony Internetowej znajdziesz informacje o sposobie zawarcia umowy,
dostępnych formach płatności, dostępnych usługach elektronicznych oraz o postępowaniu
reklamacyjnym.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami, możesz się z
nami skontaktować mailowo: contact@grabbed.eu.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

GRABBED.EU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W tej części Regulaminu wyjaśniamy najważniejsze definicje, w tym wskazujemy kto jest
Właścicielem Sklepu.

1.1. Strona Internetowa jest dostępna pod adresem internetowym: grabbed.eu oraz jej
rozwinięciami (dalej: Strona Internetowa/Serwis).

1.2. Właścicielem Strony Internetowej jest Kacper Marczak, działający pod firmą 3D
Render Kacper Marczak, NIP: 9532672650, Regon: 364589090, adres: ul. Krańcowa 62,
lok. 28, 61-036 Poznań, e-mail: contact@grabbed.eu.

1.3. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących
Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze
Strony Internetowej.

1.4. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel zapewnia Klientowi możliwość zawarcia
umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

1.5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu
utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu zawarcia umowy z
Właścicielem za pośrednictwem Serwisu oraz korzystania z produktów, które oferuje
Grabbed.eu.

1.6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Właściciela w Serwisie w sposób
umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF.

1.7. Informacje prezentowane na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez
Właściciela do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

1.8. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych
zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu,
chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług,
uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Strony Internetowej, proponowane
przez Właściciela w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach
tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw
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Promocyjny. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej,
zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu.

b. BOK – Biuro Obsługi Klienta Właściciela, które udziela Klientom informacji w
zakresie prowadzonej przez Serwis działalności, w szczególności na temat oferty
Właściciela, Regulaminu oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, pod adresem e-mail:
contact@grabbed.eu.

c. CENA - określona w euro lub złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto
(uwzględniająca odpowiedni podatek) należna Właściciela tytułem dostarczenia
treści cyfrowych, zgodnie z wykupioną Subskrypcją.

d. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę
swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na
każde żądanie Właściciela, przy czym co do zasady Umowy zawierane w ramach
Strony Internetowej mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego. Klient nie może zawrzeć osoby pod
pseudonimem lub anonimowo, nie podając swoich danych.

e. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczona indywidualną nazwą
Loginem i Hasłem podanym przez Klienta przestrzeń sieciowa w systemie
teleinformatycznym Właściciela, powstająca w wyniku dokonania przez niego
rejestracji i jej potwierdzenia przy użyciu linku wysłanego na wskazany adres e-mail
Użytkownika. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych
Klienta, historii Subskrypcji oraz innych usług udostępnianych przez Właściciela.

g. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta.
h. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z

niej Klientom otrzymywanie od Właściciela cyklicznych informacji w szczególności o
ofercie Serwisu, w tym nowościach i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Klienta
adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

i. OKRES ROZLICZENIOWY – oznaczy przedział czasu (np. 30 dni, jeden rok), objęty
obowiązywaniem Umowy zawartej na czas oznaczony, podczas którego Użytkownik
posiada dostęp do określonych Treści oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę.

j. OPERATOR PŁATNOŚCI - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

k. PARTNER – podmiot trzeci, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z
Właścicielem Grabbed.eu może dokonać czynności prowadzących do skorzystania
lub ułatwiających skorzystanie przez Użytkowników z usług Grabbed.eu.

l. PRODUKT - dostępne w Serwisie treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy
Dostarczenia Treści Cyfrowych. Do zawarcia Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych
na niektóre Produkty może być konieczne wykupienie odpowiedniej Subskrypcji.

m. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą
umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej.

n. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów
Dostarczania Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług
udostępnianych przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów.
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Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Właściciela. W zakresie usług
świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

o. SUBSKRYPCJA - model abonamentowy dostępu, obejmujący uprawnienie do
korzystania z produktów cyfrowych przez Klienta na z góry określony czas (np. 30
dni, jeden rok).

p. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o
Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób
fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez
odpowiednio Właściciela, kontrahentów Właściciela, Klienta albo inną osobę
korzystającą ze Strony Internetowej.

q. UMOWA – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Właścicielem
Serwisu i Użytkownikiem, której przedmiotem jest nabycie Subskrypcji i Treści
oferowanych przez Właściciela, tj. dostarczenia Klientowi treści cyfrowych, które
oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. Treść Umowy
wyznaczają: 1. warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak cena, okres
subskrypcji) 2. treść oświadczeń, w tym zgód, wyrażonych przez Użytkownika
podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie
świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa do odstąpienia od Umowy) 3.
Postanowienia Regulaminu Grabbed.eu oraz stosownie do przypadku 4.
postanowienia zawarte w innych dokumentach, np. w warunkach Akcji Promocyjnej.

r. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
przez Właściciela na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Umową o
Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty
współpracujące z Właścicielem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad
korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług
przez te podmioty.

s. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, w tym
korzystającą z Usług Serwisu.

t. WŁAŚCICIEL – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, Grabbed.eu
(zlokalizowany pod adresem https://grabbed.eu/ oraz jego rozwinięciami), którym
jest Kacper Marczak, działający pod firmą 3D Render Kacper Marczak, NIP:
9532672650, Regon: 364589090, adres: ul. Krańcowa 62, lok. 28, 61-036 Poznań, e-mail:
contact@grabbed.eu.

u. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia
Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, określające Subskrypcję co do której Klient składa ofertę zawarcia Umowy
oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Zamówienie
każdej Subskrypcji będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia
Umowy (ułatwienie techniczne). Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie
odpowiedniej Umowy.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

W zasadach korzystania z naszej Strony Internetowej wyjaśniamy, jakie minimalne
wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z naszego Serwisu.
Nie martw się, nie ma ich dużo.
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2.1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie
wskazanym w Regulaminie.

2.2. Korzystanie ze Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych,
tj.

a. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
b. najnowszą wersję przeglądarki internetowej.

2.3. W celu korzystania z produktów cyfrowych i pobierania ich na trwały nośnik w
ramach Subskrypcji, Użytkownik musi zalogować się do swojego Konta Klienta.

2.4. Nie jest możliwe korzystanie z bazy produktów i pobieranie na trwały nośnik
produktów cyfrowych w ramach Subskrypcji w trybie offline.

2.5. Właściciel oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom
stały dostęp do Strony Internetowej i świadczonych Usług. Jednakże Właściciel nie
udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw
technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia
dostępu do Strony Internetowej w dowolnym terminie, bez konieczności
uprzedniego informowania o tym Klientów.

2.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz
portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków
umieszczonych w Serwisie.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

W części trzeciej wskazujemy jakie usługi elektroniczne są dostępne w naszym serwisie.
Usługa elektroniczna to np. newsletter. Wyjaśniamy również jak w prosty sposób złożyć
reklamacje na usługi elektroniczne.

3.1. Właściciel świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej nieodpłatnie następujące
Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji;
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów, na zasadach

określonych w niniejszym Regulaminie;
c. prezentowanie Klientom treści reklamowych i marketingowych;
d. newsletter;
e. formularz kontaktowy.

3.2. Właściciel dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy
nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą
przeglądarki);

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii
Subskrypcji;

c. umożliwienie zmiany danych Klienta w Koncie;
d. zarządzanie Subskrypcją;
e. zarządzanie prywatnością.

3.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez
Klienta:

a. wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;

b. skutecznym zarejestrowaniu się i otrzymaniu potwierdzenia rejestracji i jej
potwierdzeniu.

3.4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta
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potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Właściciela na adres email
podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez
czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Właściciela, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
lub też pisemnie na adres Właściciela. Założenie Konta jest wymagane, aby złożyć
Zamówienie w Serwisie i wykupić subskrypcję.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w udostępnionych w ramach Strony Internetowej formularzach

wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez

Klienta Właścicielowi w związku z zawarciem Umowy Dostarczenia Treści
Cyfrowych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego
ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas
tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Właściciela w sposób
niezakłócający funkcjonowania Strony Internetowej;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Właściciela w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Właściciela w sposób
nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Właściciela;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Właściciela kosztów w
pełnej wysokości;

g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści
zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści
naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

h. niepodejmowania działań takich jak:
● rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Treści naruszających przepisy prawa

(zakaz umieszczania treści bezprawnych);
● podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności

mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty
funkcjonowania Serwisu i realizowania płatności;

● modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Właściciela,
w szczególności podanych w ramach Strony Internetowej Cen lub opisów
Produktów;

● naruszania prawa autorskiego.
3.6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać

telefonicznie, mailowo lub na adres Właściciela.
3.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają
na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub
odrębnych regulaminów wynika inny termin.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

5



To bardzo ważna część, w której wyjaśniamy w jaki sposób możesz zawrzeć z nami
Umowę.

4.1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia są określone
w zakładce Subskrypcje (dostępnej w Koncie Klienta) w ramach Konta Klienta oraz
na stronie głównej Serwisu pod zakładką Subskrypcje.

4.2. W ramach rozwoju dostępnych w Serwisie usług oraz z uwagi na ich specyfikę,
Właściciel może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na
określone Subskrypcje, jak i również może on wprowadzać nowe warianty
Subskrypcji.

4.3. Zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim założeniu przez niego Konta Klienta oraz akceptacji
niniejszego Regulaminu, wyborze okresu subskrypcji oraz jej opłaceniu i otrzymaniu
wiadomości mailowej potwierdzającej zawarcie Umowy.

4.4. Właściciel umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem
Strony Internetowej w następujący sposób:

a. Użytkownik zakłada Konto Klienta i wybiera wybrany przez siebie wariant
Subskrypcji;

b. Użytkownik potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych
do zawarcia i realizacji Umowy. Użytkownik, który wcześniej nie wprowadził swoich
danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy musi samodzielnie wypełnić
formularz zamówienia w tym zakresie. W każdym przypadku podanie nieaktualnych
lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W
formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych dotyczących Umowy: wariantu
Subskrypcji oraz sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących
Konsumentami niezbędne jest także podanie danych firmy, a jeśli zażądali oni w
ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W przypadku
Przedsiębiorców – Klientów, Właściciel może prosić o wskazanie numerów PKD
przedsiębiorcy.

c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w
formularzu zamówienia sumarycznych kosztów.

d. Klient składa ofertę zawarcia Umowy.
e. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do

stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
4.5. Właściciel w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta

automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem
otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

4.6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Właściciel
wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia oferty Subskrypcji, złożonej w ramach Zamówienia i
potwierdzeniem zawarcia Umowy (akceptacja Zamówienia w zakresie Subskrypcji
wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o braku możliwości przyjęcia oferty na Subskrypcję, złożonej w ramach
Zamówienia, z powodu braku płatności.

4.7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta
wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Subskrypcji.

4.8. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia,
Umowa nie zostaje zawarta, a Właściciel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni
zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie
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została zawarta.
4.9. Właściciel dąży do zapewnienia realizacji Umowy. W przypadku braku możliwości

spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa,
mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art.
493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego
zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

4.10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych
przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami
Subskrypcji będącej przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
przez Klienta woli związania się Umową.

4.11. Akcje Promocyjne obowiązujące w Serwisie nie łączą się, o ile postanowienia
Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

4.12. Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin
Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy
Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego
Regulaminu. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej,
zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób możesz zapłacić za Subskrypcję w
naszym sklepie – wszystkie informacje znajdziesz w tej części naszych zasad.

5.1. Właściciel udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu realizacji Umowy,
w szczególności: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem
upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w
ramach Strony Internetowej.

5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych
serwisów.

5.4. W przypadku nieotrzymania przez Właściciela płatności Klienta, BOK może
skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając
wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a
następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej
przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

6. UMOWA ZAWARTA NA CZAS OZNACZONY, DOSTĘP DO SUBSKRYPCJI,
WARUNKI KORZYSTANIA Z SUBSKRYPCJI

6.1. Właściciel nie wprowadza ograniczeń terytorialnych do zawarcia Umowy czy
korzystania z dostępu do Konta Klienta.

6.2. W wyniku zawarcia Umowy na czas oznaczony i uzyskania dostępu do Subskrypcji,
Użytkownik, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskuje dostęp do
wybranych przez siebie projektów graficznych (na przykład tzw. renderów) przez
czas wskazany w informacjach towarzyszących procesowi zakupowemu (np. 30 dni,
1 rok), po którego upływie dostęp zostaje zakończony.
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6.3. Dostęp do projektów graficznych objętych Umową na czas oznaczony zostaje
przyznany Użytkownikowi na ściśle określony czas, liczony od chwili zawarcia
Umowy (o ile Użytkownik zażądał natychmiastowego rozpoczęcia dostarczania
treści cyfrowych).

6.4. Dostarczenie danych w celu rozpoczęcia okresu Subskrypcji jest darmowe.
6.5. Właściciel Serwisu stara się zapewnić natychmiastowe dostarczenie dostępu do

Panelu Klienta po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w czasie 48 godzin od
chwili zawarcia Umowy.

6.6. Użytkownik w ramach Subskrypcji otrzymuje dostęp na czas wybranego wariantu
subskrypcji (np. na 30 dni, 1 rok).

6.7. Użytkownik może korzystać z materiałów graficznych udostępnionych
Użytkownikowi w ramach subskrypcji wyłącznie na jednym urządzeniu końcowym
jednocześnie (np. na jednym komputerze, laptopie).

6.8. Użytkownik nie może udostępniać dostępu do swojego Konta Klienta osobom
trzecim. Nieuprawnione przekazanie danych do rejestracji na Koncie Klienta może
skutkować trwałym lub czasowym zablokowaniem dostępu do Konta Klienta.

6.9. W ramach Subskrypcji, Użytkownik ma dostęp do bazy projektów graficznych na
stronie Grabbed.eu. Właściciel ma prawo dodawać nowe projekty graficzne do bazy,
jak i usuwać już istniejące.

6.10. Po zakończeniu okresu Subskrypcji, Użytkownik traci dostęp do Konta Klienta i do
materiałów graficznych.

6.11. Właściciel nie umożliwia przedłużenia okresu Subskrypcji. W tym celu Użytkownik
musi dokonać kolejnego, oddzielnego zakupu, tj. zawrzeć nową Umowę w ramach
Serwisu Grabbed.eu.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

Wiemy, że nie czasem konsumenci chcą skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od
umowy. W pełni to rozumiemy. Jednak w Grabbed.eu Subskrypcja dotyczy dostępu do
szczególnej kategorii produktów, tj. do produktów cyfrowych. Jeśli zgodzisz się na
dostarczenie dostępu do produktów cyfrowych z chwilą zawarcia Umowy, stracisz
ustawowe prawo do odstąpienia.

7.1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w
przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcia świadczenia Subskrypcji objętej
Umową, tj. dostarczenie treści cyfrowych, nastąpiło przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy.

7.2. Powyższą zgodę Użytkownik może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci
złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie,
następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

7.3. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przez
rozpoczęciem świadczenia objętych Umową.

8. REKLAMACJA PRODUKTU

Przykładamy wielką uwagę do tego, co oddajemy w Twoje ręce. Jednak, jeśli masz
jakiekolwiek zastrzeżenia wobec zawartej z nami Umowy, czy tego co dla Ciebie robimy –
sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację.

8.1. Reklamacje dotyczące Sklepu Internetowego oraz poszczególnych usług Sklepu mogą
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być zgłaszane telefonicznie na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu, na
numer telefonu : 692 485 668 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
contact@grabbed.eu.

8.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8.4. Jeśli Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.5. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z
Użytkownikiem, Właściciel jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi.

8.6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie
bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i
dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób
możemy rozwiązać spór.

9.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i
nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia
udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich składane jest przez Właściciela na papierze lub innym trwałym
nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany.

9.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są
odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach
stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania
sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania
przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być
dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w
szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
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https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.p
hp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr
podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia
platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie
uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania
sporów.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W części dziesiątej wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy na naszej
stronie internetowej i jakich zasad musisz przestrzegać.

10.1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, a w szczególności majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a
także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych,
tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do
Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z
Regulaminem

10.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy
rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Strony Internetowej, Usługi lub jej elementów
bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie
dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu.
Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu
ochrony interesów własnych oraz Klientów Strony Internetowej.

10.3. Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów graficznych, do których uzyska
dostęp w ramach Subskrypcji wyłącznie do własnych celów i projektów. Materiałów
graficznych nie może odsprzedawać, gdyż nie zyskuje do nich autorskich praw
majątkowych.

10.4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie
podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

10.5. Wykorzystywanie danych Strony Internetowej w celach komercyjnych odbywać się
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może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego
pisemnej zgody.

10.6. GRABBED nie jest właścicielem własności intelektualnej drugiej strony, takiej jak
projekt Przedmiotów. Oryginalnie wyprodukowane produkty pod marką, które są
własnością właściciela.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”,
dostępny w zakładce „Polityka Serwisu”.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Jeśli robisz zakupy w naszym sklepie, a nie jesteś konsumentem – ta część regulaminu
jest skierowana właśnie do Ciebie.

12.1. Niniejszy 13 punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami –
Konsumentami.

12.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Właściciela z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

12.3. Ani Właściciel ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie
ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników,
upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym
utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

12.4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Właściciela, jego pracowników,
upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w
stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów
dostawy z tytułu ostatniej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych.

12.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym
Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Właściciela.

12.6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Właściciel może dokonać
zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Regulamin w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r., a zakres jego
obowiązywania obejmuje Umowy zawarte po dniu wejścia w życie.

13.2. Regulamin jest dostępny w języku polskim oraz w języku angielskim.
13.3. W przypadku wątpliwości dot. wykładni wybranych zapisów Regulaminu, wersją

obowiązującą jest wersja w języku polskim.
13.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie

przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Polski.
13.5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem

właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
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13.6. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego
pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa
polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa
kraju zwykłego pobytu Klienta.

13.7. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych
sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, zostaje poddane właściwym
sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Właściciela.

13.8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Serwis
będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Strony Internetowej.

13.9. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony (Subskrypcja), każdorazowa
zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Umów zawieranych po
podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkownika, w szczególności w
ramach procesu zakupowego, podczas którego akceptuje Regulamin Grabbed.eu.
Natomiast w przypadku umów na czas oznaczony zawartych przed tym wyżej
wskazanym momentem, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu w chwili
jego akceptacji.
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