
 REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

§ 1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania Użytkowników z serwisu internetowego 

PolandBoats dostępnego pod adresem www.polandboats.com oraz pod domenami:

www.polandboats.com.pl

www.polandboats.pl

www.polishboats.pl

www.polishboats.com.pl

www.polishboats.com

www.polishboats.eu

Właścicielem  i  administratorem  serwisu  jest  firma  Studio  SIEDEM,  82-500  Kwidzyn,  ul.

Krasickiego 20A, NIP: 744-105-50-34, zwana dalej  Administratorem. Wszystkie domeny, adres

mailowy jak i zawartość strony są własnością Studio SIEDEM.

§ 2. Definicje

Administrator- Studio SIEDEM

Producent-  firma  korzystająca  z  wpisu  lub  wpisu  promowanego  w serwisie  PolandBoats.com,

będąca polskim producentem jachtów, łodzi, sprzętu motorowodnego.

Dystrybutor- firma handlująca w/w produktami.

Użytkownik-  osoba  korzystająca  z  serwisu  w  zakresie  wyszukiwania,  przeglądania  informacji

dotyczących PolandBoats.com, każda osoba odwiedzająca serwis.

§ 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu:

• Korzystanie przez Użytkowników z serwisu PolandBoats.com,  nie podlega żadnej opłacie. 

• Korzystając z serwisu internetowego PolandBoats.com, Użytkownik potwierdza, że 

zapoznał się z regulaminem serwisu, akceptuje go oraz zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

• Serwis PolandBoats.com zapewnia swoim Użytkownikom bezpłatną rejestrację i logowanie.

• Korzystanie z usług PolandBoats.com oraz podanie informacji w formularzu rejestracyjnym 

jest całkowicie dobrowolne. 

• Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie 
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http://www.polishboats.com/
http://www.polishboats.com.pl/
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http://www.polandboats.pl/
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zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. 

• Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób nienaruszający praw osób 

trzecich oraz praw i interesów Administratora, w poszanowaniu prawa, dobrych obyczajów 

oraz własności intelektualnej.

• Za pośrednictwem serwisu Administrator umożliwia oraz ułatwia Użytkownikom 

zalogowanym w serwisie wyszukanie oraz porównanie produktów polskich firm 

produkujących łodzie, jachty i inny sprzęt motorowodny,  wysłanie zapytań do Klientów za 

pomocą wbudowanego formularza kontaktowego, drukowania ofert Klientów.

• Wszystkie dane przekazane do opublikowania w serwisie PolandBoats.com przez 

Użytkownika są jego własnością i podlegają ochronie prawnej.

• Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz danych osobowych 

(zapisywanych poprzez rejestrację w serwisie) przez administratora PolandBoats.com  w 

celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.

 

§ 6. Ograniczenia i odpowiedzialność

• Serwis  PolandBoats.com nie ponosi odpowiedzialności za ceny, rodzaj oraz jakość 

oferowanych usług przez Producenta  zamieszczającego wpis w serwisie. 

• Serwis  PolandBoats.com nie bierze jednocześnie udziału w zawieraniu umów, transakcji 

oraz bezpośrednich rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem i Producentem. Wszelkie powstałe 

w skutek zawarcia umowy pomyłki, uchybienia lub jakiekolwiek niezgodność powinny być 

rozwiązywane pomiędzy zainteresowanym stronami bez jakiegokolwiek udziału 

Administratora serwisu  PolandBoats.com. 

• Serwis PolandBoats.com nie ponosi odpowiedzialności za formę oraz treść wysyłanych 

wiadomości przez Użytkownika bezpośrednio do Producenta. 

• Administrator serwisu PolandBoats.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak 

dostępu do serwisu wynikający z przerw technicznych, usterek wywołanych przez dostawcę 

Internetu lub w skutek działania siły wyższej. 

• Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie kont 

pocztowych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego i 

aktualnego adresu e-mail podczas rejestracji. 

• Zabrania się wykorzystywania, udostępniania i modyfikowania w jakikolwiek sposób bazy 



danych lub jej części, należącej do Administratora serwisu  PolandBoats.com. 

• Naruszeniem niniejszego regulaminu jest działanie mające na celu niezastosowanie się do 

któregokolwiek z jego postanowień, jak również próba ingerencji lub jego obejścia. 

• Serwis PolandBoats.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, 

karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z portalu w sposób sprzeczny

z postanowieniami regulaminu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowane treści, 

dostarczone przez osoby trzecie i Klientów.

• Serwis PolandBoats.com zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta 

Użytkownika, który narusza zasady korzystania z serwisu.

§ 5. Postanowienia końcowe

• Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania do Administratora 

serwisu  PolandBoats.com za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w 

zakładce KONTAKT dotyczące nieprawidłowego jego funkcjonowania. 

• Serwis PolandBoats.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym 

momencie. Regulamin zaś zaczyna obowiązywać od momentu jego publikacji- 

zamieszczenia na stronie serwisu. 

• Użytkownik serwisu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, a także że akceptuje go w 

takiej formie, w jakiej zastał zamieszczony w serwisie. 

• Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01/12/2014r.



REGULAMIN DLA PRODUCENTÓW SERWISU

§ 1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania Producentów z serwisu internetowego 

PolandBoats dostępnego pod adresem www.polandboats.com oraz pod domenami:

www.polandboats.com.pl

www.polandboats.pl

www.polishboats.pl

www.polishboats.com.pl

www.polishboats.com

www.polishboats.eu

Właścicielem  i  administratorem  serwisu  jest  firma  Studio  SIEDEM,  82-500  Kwidzyn,  ul.

Krasickiego 20A, NIP: 744-105-50-34, zwana dalej  Administratorem. Wszystkie domeny, adres

mailowy jak i zawartość strony są własnością Studio SIEDEM.

§ 2. Definicje

Administrator- Studio SIEDEM

Producent- firma korzystająca z wpisu lub wpisu promowanego w serwisie PolandBoats.com, 

będąca polskim producentem jachtów, łodzi, sprzętu motorowodnego.

Dystrybutor- firma handlująca w/w produktami.

Użytkownik-  osoba  korzystająca  z  serwisu  w  zakresie  wyszukiwania,  przeglądania  informacji

dotyczących PolandBoats.com,  każda osoba odwiedzająca serwis.

Wpis- nieodpłatna forma promocji Producenta.

Wpis promowany- płatna forma promocji Producenta.

Panel  Producenta- zabezpieczona hasłem strona portalu umożliwiająca Producentowi dodawanie i

edycję wpisu. 

§ 3. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji Producentów w serwisie PolandBoats.com.

2.Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  umowy  zawieranej  pomiędzy  Producentem  a
Administratorem.

3. Umieszczenie wpisu przez Producenta jest bezpłatne i uprawnia do dodania:

- logotypu, 
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- opisu firmy, 
- danych kontaktowych,
- galerii firmy,
- wyłącznych produktów firmy,
- galerii produktów,
- 1 filmu video,
- plików do pobrania.

4.  Przekierowania  i  inne  odsyłacze  do  strony  producenta  są  generowane  wyłącznie  przez
administratorów  PolandBoats.  Każde  dodane  przez  użytkownika  przekierowanie  musi  uzyskać
akceptację  administratora  serwisu.  Administrator  ma  prawo  do  edycji  wprowadzonych   przez
użytkownika treści bez obowiązku informowania go o tym.

5. W celu dodania wpisu do serwisu należy przejść do zakładki "Zarejestruj”.

6. Warunkiem wpisu jest wypełnienie formularza prawdziwymi danymi firmy.

7. Producent ma prawo do dodawania, modyfikacji i usuwania swoich wpisów po zalogowaniu w

serwisie w panelu Producenta.

8.  Przed publikacją wpisu dodanego przez Producenta na stronie serwisu, administrator sprawdza

wpis pod względem merytorycznym i poprawności.

9.  Administrator  zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji  wpisów, w przypadku błędów

merytorycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, a także do usuwania wpisów niezgodnych z

tematyką serwisu oraz zawierających treści wulgarne, obraźliwe.

10. Rejestracja firmy w katalogu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych

wszystkim odwiedzającym katalog. 

§4. Warunki zawarcia Umowy- wpis promowany

1. Przedmiotem Umowy (wpis promowany) jest świadczenie usług reklamowych- promocyjnych
prowadzonych przez Administratora na rzecz Producenta.

2.  Prezentację  w  formie  wpisu  płatnego  do  Katalogu  może  dodać polski  producent,  którego
działalność  koncentruje  się  wokół  produkcji  jachtów,  łodzi  i  sprzętu  motorowodnego  i  który
dokonał rejestracji w serwisie PolandBoats.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru firm, z którymi zostanie podjęta współpraca.

4. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Producenta, przed upływem okresu, na który

została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty.

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Producenta z należytą starannością.

2.Administrator  zobowiązuje  się  do  umieszczenia  potrzebnych  informacji  dotyczących  wpisu



Producenta  na  podstawie  materiałów  uzyskanych  od  Producenta  drogą  telefoniczną  oraz
elektroniczną lub pobranych za zgodą Klienta ze wskazanej strony www.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów
konkurencyjnych.

4.  Administrator  nie  ma  obowiązku  powiadomienia  Producenta  o  umieszczeniu  jego  wpisu  w
portalu.

5.  Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  krótkotrwałych  przerw  technicznych  związanych  z
konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

§6. Obowiązki Producenta

1. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania materiałów marketingowych do wpisu,
w  tym  danych  technicznych,  opisów  i  zdjęć  produktów  lub  wskazania  strony  www,  z  której
Administartor może pobrać materiały marketingowe.

2.  Producent  zobowiązuje  się  do  informowania  Administratora  serwisu  o  wszelkich  zmianach
danych dotyczących wpisu w celu ich aktualizacji.

3. Producent ma możliwość samodzielnej aktualizacji wpisu poprzez panel Producenta, przy czym
dostęp do panelu jest chroniony hasłem, które Producent tworzy  podczas rejestracji.

4.  Producent  przekazując  informacje  wyraża  zgodę  na  ich  publikację  wraz  ze  wszystkimi
dołączonymi do niej materiałami, w tym znakami graficznymi oraz wykorzystanie ich przez serwis
PolandBoats.com w celach promocyjnych.

5. Wybierając wpis promowany (płatny), opłacenie abonamentu jest konieczne do emisji wizytówki
rozszerzonej. 

6. Każdy zarejestrowany Klient serwisu wyraża zgodę na edycję (zmianę rozmiaru i rozdzielczości)
dostarczonych podczas rejestracji materiałów w szczególności plików graficznych mającą na celu
poprawne funkcjonowanie serwisu.

§ 7. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. Serwis  PolandBoats.com nie bierze udziału w zawieraniu umów, transakcji oraz bezpośrednich 

rozliczeń pomiędzy Użytkownikami, Producentami, Dystrybutorami serwisu. Wszelkie powstałe w 

skutek zawarcia umowy pomyłki, uchybienia lub jakiekolwiek niezgodność powinny być 

rozwiązywane pomiędzy zainteresowanym stronami bez jakiegokolwiek udziału Administratora 

serwisu PolandBoats.com.

2. Administrator serwisu PolandBoats.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do 

serwisu wynikający z przerw technicznych, usterek wywołanych przez dostawcę Internetu lub w 

skutek działania siły wyższej.

3,Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie kont pocztowych 

Producentów. Producent jest zobowiązany do podania prawidłowego i aktualnego adresu e-mail 



podczas rejestracji. 

4. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Klienta  odnośnika do swojej strony  oraz innych stron 

WWW w ramach  wpisu. Opcja ta jest dostępna na specjalnych warunkach w ramach wpisu 

promowanego.

5. Zabrania się umieszczania materiałów reklamowych o charakterze komercyjnym bez zgody 

serwisu PolandBoats.com. 

§8. Postanowienia końcowe

1. Producent zawierając umowę o świadczenie usług reklamowych poświadcza zapoznanie się z
niniejszym regulaminem oraz jego akceptację.

2.  Złamanie  przez  Producenta  postanowień  zawartych  w  umowie  lub  regulaminie  skutkuje
natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy w przypadku
wpisu płatnego.

3. Serwis PolandBoats.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Producenta za sytuacje
związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie,  wykorzystywanie ich w całości lub
części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Klienta przez
podmioty  trzecie.  Wszelkie  wynikłe  sprawy,  o  których  mowa  z  zdaniu  poprzedzającym
rozstrzygane będą bez udziału PolandBoats.com.

4.  Administrator zastrzega  sobie  prawo do  zmiany treści  regulaminu  w dowolnym momencie.
Regulamin  zaś  zaczyna  obowiązywać  od  momentu  jego  publikacji-  zamieszczenia  na  stronie
serwisu.  Administrtor  ma  obowiązek  poinformować  o  zmianie  producentów,  użytkowników  i
dystrybutorów drogą elektroniczną.

5.  Każdy Producent ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania do Administratora serwisu
PolandBoats.com  za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT
dotyczące nieprawidłowego jego funkcjonowania.

6. Producent serwisu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, a także że akceptuje go w takiej
formie, w jakiej zastał zamieszczony w serwisie. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01/12/2014r



REGULAMIN DLA DYSTRYBUTORÓW SERWISU

§ 1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania Dystryburtorów z serwisu internetowego 

PolandBoats dostępnego pod adresem www.polandboats.com oraz pod domenami:

www.polandboats.com.pl

www.polandboats.pl

www.polishboats.pl

www.polishboats.com.pl

www.polishboats.com

www.polishboats.eu

Właścicielem  i  administratorem  serwisu  jest  firma  Studio  SIEDEM,  82-500  Kwidzyn,  ul.

Krasickiego 20A, NIP: 744-105-50-34, zwana dalej  Administratorem. Wszystkie domeny, adres

mailowy jak i zawartość strony są własnością Studio SIEDEM.

§ 2. Definicje

Administrator- Studio SIEDEM

Producent- firma korzystająca z wpisu lub wpisu promowanego w serwisie PolandBoats.com, 

będąca polskim producentem jachtów, łodzi, sprzętu motorowodnego.

Dystrybutor- firma handlująca w/w produktami.

Użytkownik-  osoba  korzystająca  z  serwisu  w  zakresie  wyszukiwania,  przeglądania  informacji

dotyczących PolandBoats.com,  każda osoba odwiedzająca serwis.

Wpis- bezpłatna (przez rok od rejestracji) forma promocji Dystrybutora.

Wpis promowany- płatna forma promocji Dystrybutora.

Panel  Dystrybutora- zabezpieczona hasłem strona portalu umożliwiająca Dystrybutorowi 

dodawanie i edycję wpisu. 

§ 3. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania  Dystrybutora w serwisie PolandBoats.com.

2.Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  umowy  zawieranej  pomiędzy  Dystrybutorem  a
Administratorem.

3. Umieszczenie wpisu przez Dystrybutora jest bezpłatne przez pierwszy rok od zarejestrowania i 
uprawnia do dodania:
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- logotypu, 
- danych kontaktowych.

5. W celu dodania wpisu do serwisu należy przejść do zakładki "Zarejestruj”.

6. Warunkiem wpisu jest wypełnienie formularza prawdziwymi danymi firmy.

7. Dystrybutor ma prawo do dodawania, modyfikacji i usuwania swojego wpisu po zalogowaniu w

serwisie w panelu Dystrybutora.

8. Przed publikacją wpisu dodanego przez Dystrybutora na stronie serwisu, administrator sprawdza

wpis pod względem merytorycznym i poprawności.

§4. Warunki zawarcia Umowy- wpis promowany

1. Przedmiotem Umowy (wpis promowany) jest świadczenie usług reklamowych- promocyjnych
prowadzonych przez Administratora na rzecz Dystrybutora.

2. Prezentację w formie wpisu płatnego do Katalogu może dodać dystrybutor,  którego sprzedaż
koncentruje się wokół produkcji jachtów, łodzi i sprzętu motorowodnego i który dokonał rejestracji
w serwisie PolandBoats.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru firm, z którymi zostanie podjęta współpraca.

4.  Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Dystrybutora, przed upływem okresu, na

który została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty.

§5. Obowiązki Administratora

1.  Administrator  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  na  rzecz  Dystrybutora  z  należytą
starannością.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów
konkurencyjnych.

5.  Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  krótkotrwałych  przerw  technicznych  związanych  z
konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

§6. Obowiązki Dystrybutora

1. Dystrybutor rejestrując się w portalu wypełnia formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane
firmy.

2.  Dystrybutor  zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach
danych dotyczących wpisu w celu ich aktualizacji.

3. Dystrybutor ma możliwość samodzielnej aktualizacji wpisu poprzez panel Dystrybutora, przy
czym dostęp do panelu jest chroniony hasłem, które Dystrybutor tworzy  podczas rejestracji.

4. Każdy  zarejestrowany  Dystrybutor serwisu  wyraża  zgodę  na  edycję  (zmianę  rozmiaru  i
rozdzielczości) dostarczonych podczas rejestracji materiałów w szczególności plików graficznych
mającą na celu poprawne funkcjonowanie serwisu.



§ 7. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. Serwis  PolandBoats.com nie bierze udziału w zawieraniu umów, transakcji oraz bezpośrednich 

rozliczeń pomiędzy Użytkownikami, Producentami, Dystrybutorami serwisu. Wszelkie powstałe w 

skutek zawarcia umowy pomyłki, uchybienia lub jakiekolwiek niezgodność powinny być 

rozwiązywane pomiędzy zainteresowanym stronami bez jakiegokolwiek udziału Administratora 

serwisu PolandBoats.com.

2. Administrator serwisu PolandBoats.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do 

serwisu wynikający z przerw technicznych, usterek wywołanych przez dostawcę Internetu lub w 

skutek działania siły wyższej.

3,Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie kont pocztowych 

Dystrybutorów. Dystrybutor jest zobowiązany do podania prawidłowego i aktualnego adresu e-mail

podczas rejestracji. 

4. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Dystrybutora  odnośnika do swojej strony  oraz innych 

stron WWW w ramach wpisu. Opcja ta jest dostępna na specjalnych warunkach w ramach wpisu 

promowanego.

5. Zabrania się umieszczania materiałów reklamowych o charakterze komercyjnym bez zgody 

serwisu PolandBoats.com. 

§8. Postanowienia końcowe

1. Dystrybutor zawierając umowę o świadczenie usług reklamowych poświadcza zapoznanie się z
niniejszym regulaminem oraz jego akceptację.

2.  Złamanie  przez  Dystrybutora  postanowień  zawartych  w  umowie  lub  regulaminie  skutkuje
natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy w przypadku
wpisu płatnego.

3.  Serwis  PolandBoats.com  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  względem  Dystrybutora  za
sytuacje związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości
lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Klienta
przez  podmioty  trzecie.  Wszelkie  wynikłe  sprawy,  o  których  mowa  z  zdaniu  poprzedzającym
rozstrzygane będą bez udziału PolandBoats.com.

4.  Administrator zastrzega  sobie  prawo do  zmiany treści  regulaminu  w dowolnym momencie.
Regulamin  zaś  zaczyna  obowiązywać  od  momentu  jego  publikacji-  zamieszczenia  na  stronie
serwisu.  Administrtor  ma  obowiązek  poinformować  o  zmianie  Producentów,  Użytkowników  i
Dystrybutorów drogą elektroniczną.

5.  Każdy Dystrybutor ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania do Administratora serwisu
PolandBoats.com  za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT
dotyczące nieprawidłowego jego funkcjonowania.



6. Dystrybutor serwisu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, a także że akceptuje go w takiej
formie, w jakiej zastał zamieszczony w serwisie. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01/12/2014r


