OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY EUROPE CAMIONS INTERACTIVE

Obecne Ogólne Warunki Sprzeda?y maj? na celu okre?lenie
warunków, w których firma EUROPE CAMIONS INTERACTIVE,
SARL z kapita?em 55 000 euro, zarejestrowana pod numerem B
408 901 916 w Rejestrze Handlowym w Mirecourt i której siedziba
znajduje si? pod adresem : Le Moulin Collot 88 500 Ambacourt
Francja
,edytor
stron
www.via-mobilis.pl,
www.europa-ciezarowki.pl,
www.europa-maszyny.pl,
www.europa-widlowe.pl, udost?pnia internaucie p?atn? us?ug?
zamieszczania og?osze? drobnych ( okre?lanych pó?niej jako “
Us?ug? “ ) w celu publikacji ich na stronach.
1. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzeda?y
Us?uga jest zaproponowana internaucie, pod warunkiem akceptacji
obecnych Warunków Sprzeda?y. Internauta deklaruje i uznaje, ?e
zapozna? si? z obecnymi Warunkami Sprzeda?y. Sam fakt u?ycia
serwisu powoduje akceptacj? obecnych Warunków Sprzeda?y.
Us?uga jest wy??cznie zarezerwowana dla osób odpowiedzialnych
prawnie i zdolnych do podpisywania umów wed?ug prawa
francuskiego.
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
mo?e
modyfikowa? obecne Warunki Ogólne Sprzeda?y w ka?dym
momencie publikuj?c zmiany w jak najkrótszym przedziale
czasowym na ka?dej stronie. Nale?y wi?c do Internauty
konsultowanie regularnie ostatniej wersji Warunków Sprzeda?y
obecnych na stronie. Internauta uznany jest akceptowa? za ka?dym
po??czeniem z serwisem obecne Warunki. Jednocze?nie, w
przypadku modyfikacji Ogólnych Warunków Sprzeda?y, wersja
aplikowana w momencie podpisania umowy jest uwa?ana za wa?n?.
Internauta jest proszony wi?c o zachowanie wersji Ogólnych
Warunków Sprzeda?y dost?pnych w dniu podpisania umowy. W
przypadku nie przestrzegania przez internaut? obecnych Warunków
Sprzeda?y, EUROPE CAMIONS INTERACTIVE ma prawo odmówi?
mu dost?pu do Us?ugi.
Warunki Ogólne Sprzeda?y zosta?y uaktualnione 01/07/2016. Ta
edycja anuluje i zast?puje wcze?niejsze wersje.
2. Opis us?ug
Us?uga pozwala internaucie zamieszczanie p?atnych og?osze?
drobnych, które zostan? opublikowane na stronach zarz?dzanych
przez EUROPE CAMIONS INTERACTIVE.
3. Zamieszczanie og?osze? i d?ugo?? trwania us?ugi
3.1. Og?oszenia s? redagowane przez u?ytkowników Us?ugi. Aby
unikn?? pó?niejszej kontestacji,EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
prosi internaut? o dok?adne sprawdzenie og?oszenia po pierwszej
publikacji.
3.2. Internauta mo?e zamie?ci? og?oszenie wype?niaj?c i
zatwierdzaj?c formularz dost?pny na naszych stronach.
Zatwierdzenie formularza powoduje natychmiastowe rozpatrzenie.
3.3. Zwracamy uwag? internaucie, ?e ka?de og?oszenie
zamieszczone i zatwierdzone nie mo?e korzysta? z prawa do
retraktacji.
3.4. D?ugo?? trwania Us?ugi
Abonament : Og?oszenie pozostaje na stronie przez okres czasu
okre?lony w abonamencie, tak d?ugo a? nie zostanie usuni?te przez
internaut?. Internauta mo?e w ka?dym momencie mie? dost?p do
swojego konta klienta i usun?? og?oszenie. Publikacja pojedyncza :
og?oszenie pozostaje na stronie przez okres 30 dni. Internauta
mo?e w ka?dym momencie mie? dost?p do swojego konta klienta i
usun?? og?oszenie.
Op?ata za og?oszenie jest wa?na przez co najmniej 30 dni publikacji
, nawet je?li og?oszenie zosta?o usuni?te w czasie tego okresu.
3.5. Modyfikacja og?oszenia
Podczas publikacji og?oszenia, internauta mo?e je edytowa?
on-line.
4. Zobowi?zania internauty
Internauta zobowi?zuje si? do precyzyjnego opisu pojazdu, który
chce sprzeda?. W przypadku sprzeda?y pojazdu w czasie publikacji
og?oszenia, internauta zobowi?zuje si? do jego usuni?cia ze strony.
Internauta zobowi?zuje si? równie? do tego, ?e zamieszczone
informacje : – nie s? fa?szywe, – nie s? oszustwem i nie dotycz?
produktów kradzionych lub sfa?szowanych – nie naruszaj? praw
autorskich, patentowych, w?asno?ci marek, tajemnic produkcji,
innych praw w?asno?ci intelektualnych i prawa ujawniania lub
prywatno?ci osób trzecich – nie naruszaj? ?adnego prawa lub
regulacji (w??czaj?c te dotycz?ce kontroli eksportu, ochrony
konsumentów, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub
nieprawdziwej reklamy).
5. Odpowiedzialno??
Og?oszenia opublikowane s? edytowane i zamieszczane na
wy??czn? odpowiedzialno?? ich autorów. EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE nie ponosi odpowiedzialno?ci za dok?adno?? i
adekwatno?? tych og?osze?.
Tekst og?osze? jest publikowany na odpowiedzialno?? internauty.
Strony EUROPE CAMIONS INTERACTIVE s? wy??cznie platform?
zamieszczonych og?osze? drobnych. U?ytkownik anga?uje si?
wynagrodzi? EUROPE CAMIONS INTERACTIVE za wyrz?dzone
szkody z tego tytu?u. Jest sprecyzowane ?e EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE nie interweniuje w ?adnym wypadku w transakcjach
mi?dzy kupuj?cym a sprzedaj?cym.
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE nie ma ?adnej kontroli nad
jako?ci?,
bezpiecze?stwem,
prawdziwo?ci?
og?osze?
zamieszczonych na stronie, ani nad zdolno?ci? do sprzeda?y
produktów lub us?ug przez sprzedawc? lub zdolno?ci do
uregulowania anga?owanych sum przez kupuj?cego. EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE rezerwuje sobie prawo do odmówienia
bez sprecyzowania motywów, og?oszenia, którego natura, tekst lub
prezentacja s? przeciwstawne interesom moralnym lub handlowym,
bez obligacji zwrotu zaanga?owanych sum. U?ytkownik anga?uje si?
zagwarantowa?, wynagrodzi? szkody i zwróci? sum? firmie
EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE je?li jej odpowiedzialno?? zostanie
zaanga?owana w jakikolwiek sposób : szkoda, skarga,
odpowiedzialno?? przez osob? trzeci? i wynikaj?c? z naruszenia
regu? sprecyzowanych w obecnych Warunkach Sprzeda?y.

S?
one
ekskluzywn?
w?asno?ci? EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE.Internauta dysponuj?cy w?asn? stron? internetow? i
6. Ograniczenie odpowiedzialno?ci
który chce umie?ci?, dla u?ytku w?asnego, na swojej stronie link
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE zaanga?uje wszystkie swoje
odsy?aj?cy
do
stron EUROPE CAMIONS
dzia?ania aby serwis og?osze? drobnych by? dost?pny bezpo?redni
nieprzerwanie. Firma ma obowi?zek zapewnienia ?rodków i nie INTERACTIVE, musi poprosi? wcze?niej pisemnie o zgod?. W
mo?e w ?adnym wypadku zagwarantowa? nieprzerwanego ka?dym przypadku, ka?dy z linków nieupowa?nionych, b?dzie
usuni?ty za zwyczajn? pro?b?
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE.
funkcjonowania serwisu. Z tego tytu?u, odpowiedzialno??EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE nie b?dzie mog?a zosta? zaanga?owana 12. D?ugo??
Te
warunki
sprzeda?y
s?
wa?ne
przez ca?y okres wa?no?ci us?ug
z powodu b??dów zaistnia?ych lub szkód(koszty, utracone korzy?ci,
utrata danych, szkód po?rednich lub bezpo?rednich), które mog? oferowanych przez EUROPE CAMIONS INTERACTIVE.
powsta? podczas u?ywania serwisu przez u?ytkownika lub 13. Poufno??
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE robi wszystko aby zachowa?
niemo?liwo?ci dost?pu do niego. Odpowiedzialno??EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE nie mo?e zosta? zaanga?owana, poufno?? i bezpiecze?stwo danych przesy?anych przez internet. Z
bezpo?rednio lub po?rednio, w transakcjach, które podlegaj? tego powodu, strony internetowe u?ywaj? bezpiecznego modu?u
p?atno?ci typuSSL (Secure Socket Layer).
warunkom sprecyzowanym w Kodzie Cywilnym( art. 1641 i
14. Rozporz?dzenia ró?ne
kolejne). Tym samym, odpowiedzialno?? EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE nie mo?e zosta? zaanga?owana z powodu Ka?da reklamacja lub kontestacja musi zosta? przekazana pisemnie
wszystkich niedogodno?ci i szkód wynikaj?cych z u?ytkowania na adres : EUROPE CAMIONS INTERACTIVE – Le moulin Collot –
Internetu np. przerwanie serwisu, obecno?? wirusa informatycznego 88500 Ambacourt Umowa podlega prawu francuskiemu. W
przypadku
nieporozumienia
dotycz?cego
interpretacji
lub
lub intruzja zewn?trzna.
wykonania umowy, obie partie poszukaj?, przed ka?d? akcj? prawn?,
7. Taryfy i P?atno?ci
Cena zamieszczania og?osze? jest komunikowana na ka?dej stronie ugody. Je?li rozwi?zanie ugodowe nie b?dzie mo?liwe w przeci?gu 1
miesi?ca, jedyn? instytucj? mog?c? rozwi?za? konflikt b?dzie Trybuna?
i VAT jest doliczany je?li to konieczne.
Handlowy w Epinal. Je?li klient jest osob? fizyczn?, trybuna?
P?atno?? jest wykonywana w ca?o?ci.EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE nie udziela zaliczek dla tych p?atno?ci i dla tych kompetentny b?dzie ten w miejscu zamieszkania danej osoby.
wykonanych z wcze?niejsz? dat?. Cena abonamentu jest Partie anga?uj? si? poda? poprawny adres zamieszkania na
zamówieniach u?ytkownika i na stronie internetowej dostawcy
fakturowana wed?ug wyceny wydanej przez EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE i podpisanej przez internaut?. Wycena jest wa?na 15 us?ug. Zaden pó?niejszy dokument, ?adna modyfikacja umowy
dni od daty jej otrzymania. P?atno?? faktury odbywa si? po jej jakakolwiek b?dzie jej forma nie b?dzie wa?na bez przes?ania
pisemnej wersji poprawionej z podpisami stron i datami.
otrzymaniu z wyj?tkiem specjalnych dyspozycji sprecyzowanych w
umowie. W przypadku odrzucenia p?atno?ci , zostan? naliczone Je?li która? ze stypulacji obecnej umowy okazuje si? niewa?na
prawnie lub zostaje uniewa?niona przez organ prawny?, b?dzie
koszty tego odrzucenia na internaut? przez EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE. W przypadku opó?nienia p?atno?ci, zgodnie z art. L uwa?ana za niepisemn? ale nie b?dzie anulowa? ca?o?ci kontraktu i
nie b?dzie wp?ywa? na wa?no?? dyspozycji. Je?li jedna ze stron nie
441-6 Kodu Handlowego, zostanie naliczone wynagrodzenie szkód
wywi??e si? z którejkolwiek z klauzuli w umowie, na sta?e lub
i strat równe trzy razy stawce legalnej jak równie? odszkodowanie
rycza?towe w wysoko?ci 40 euro. U?ytkownik mo?e wybra? sposób czasowo, nie b?dzie to równoznaczne z anulacj? danej klauzuli.
p?atno?ci w przypadku podpisania abonamentu naszych us?ug. – 15. Informacje o firmie
P?atno?? Kart? Bankow? : p?atno?? za Twoje og?oszenie jestEUROPE CAMIONS INTERACTIVE E-mail : info@via-mobilis.pl
Tel : +33.3.29.36.79.83 Fax : +33.3.29.37.09.09 Siedziba firmy
wykonywana na zabezpieczonej stronie internetowej naszych
partnerów : Credit Mutuel i Payment Services Ingenico; – P?atno?? EUROPE CAMIONS INTERACTIVE Le moulin Collot 88500
Ambacourt FRANCJA R.C. Mirecourt B 408 901 916 Kod APE
przez Paypal : faktura zostaje wystawiona od razu po wykonaniu
6312Z – Sp zoo z kapita?em 55 000 €NIP EU: FR13408901916
p?atno?ci. – P?atno?? Przelewem
Wpisanie numeru karty bankowej i ostateczne zatwierdzenie
zamówienia b?d? uznane za dowód zamówienia zgodnie z
dyspozycjami prawa z dnia 13 marca 2000 i b?d? powodem do
reklamacji zaanga?owanych sum pieni??nych. To zatwierdzenie jest
równoznaczne z podpisem i akceptacj? operacji wykonywanych na
stronie.
Natomiast, w przypadku u?ycia karty bankowej przez osoby
nieupowa?nione, klient jest proszony , od momentu zauwa?enia
oszustwa, o kontakt z obs?ug? klienta EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE telefonuj?c pod numer +33.329.367.983. Rejestry
informatyzowane, zachowane w systemach informatycznych
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE w zachowanych warunkach
bezpiecze?stwa, b?d? uznane za dowody komunikacji, zamówie? i
p?atno?ci mi?dzy dwoma partiami. Jest oczywiste, ?e bez
ewidentnego b??du ze strony EUROPE CAMIONS INTERACTIVE,
dane przechowane w systemie informacji EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE maj? absolutn? warto?? w stosunku do zamówie?
realizowanych
przez
internaute.
Dane
na
supporcie
informatycznym lub elektronicznym s? wa?nymi dowodami i jako
takie , s? przyjmowalne w takich samych warunkach i z
równoznaczn? si?? co ka?dy edytowany, otrzymany i
przechowywany dokument pisemny. Archiwizacja zamówie? i faktur
jest wykonywana na stabilnym i d?ugotrwa?ym suporcie aby,
zgodnie z artyku?em 1348 Prawa Cywilnego, by?y one wiernymi
kopiami dokumentu oryginalnego.
8. Abonament
Abonament
us?ug EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
jest
miesi?czny. Jest on automatycznie przed?u?any. Internauta mo?e
zrezygnowa? z abonamentu w ka?dym momencie wysy?aj?c list
polecony z potwierdzeniem odbioru na adres : EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE, Le Moulin Collot 88 500 AMBACOURT Francja.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni i jest liczony od
momentu otrzymania listu poleconego przez EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE.
9. Dane personalne
Dane nominatywne o które jest proszony internauta na stronie ni?
b?d? u?yte przez firm?
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE do celów
handlowych. EUROPE CAMIONS INTERACTIVE anga?uje si? nie
komunikowa? ich innym osobom. Internauta jest informowany i?
automatyczne przetwarzanie informacji zosta?o zadeklarowane do
CNILU pod numerem 1200686 z dat? 26/10/2006. Zgodnie z
prawem z dnia 6 stycznia 1978 modyfikowanym, internauta
dysponuje prawem dost?pu, opozycji i rektyfikacji danych jego
dotycz?cych, bezpo?rednio przez internet lub drog? pocztow? pisz?c
na adres EUROPE CAMIONS INTERACTIVE, : Le Moulin
Collot – 88500 AMBACOURT, lub wysy?aj?c maila na adres :
info@via-mobilis.pl.
10. Si?a wy?sza
Odpowiedzialno?? jednej lub drugiej partii nie b?dzie mog?a zosta?
zaanga?owana je?li wykonanie zamówienia jest opó?nione lub
niemo?liwe z powodu si?y wy?szej, z powodu elementów
zewn?trznych takich jak konflikty socjalne, interwencje wojskowe,
katastrofy naturalne, po?ary, powodzie, przerwania sieci
telekomunikacyjnych lub sieci elektrycznej.
11. W?asno?? intelektualna
Wszystkie elementy stron EUROPE CAMIONS INTERACTIVE,
wizualne lub d?wi?kowe, w??czaj?c technologie ukryte, s? chronione
prawami autorskimi, markowymi i patentowymi.

