Umowa o użytkowaniu №
dzień

miesiąc 20

r.

Cargo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Marjańskiego 3 lok. 210-212, kod 15-402 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519118, NIP 5252590417, REGON 147323232.
zwaną dalej Administratorem,
2) a
…………………………………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
pod
adresem:
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………… REGON …………………………,KRS/EDG………………………
reprezentowaną
przez
…………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Użytkownikiem,
1. Przedmiot Umowy
Po zawarciu niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z bazy danych i innych
usług proponowanych na stronie internetowej www.cargo.pl, a Zleceniodawca zdgadza się udzielić takiej
możliwości Użytkownikowi w niżej ustalonym trybie na niżej określonych warunkach.
Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad i instrukcji dotyczących
korzystania ze strony internetowej www.cargo.pl, zawartych na stronie internetowej warunków niniejszej
Umowy oraz obowiązujących aktów prawnych dotyczących rozpowszechniania informacji w Internecie.
2. Obowiązki stron
Użytkownik zobowiązuje się do:
 Korzystania z bazy danych www.cargo.pl dla potrzeb własnych i zapewnia, że dane Użytkownika
(login) i hasło (password) nie zostaną przekazane osobom trzecim, a także zapewnia, że otrzymana
informacja nie zostanie przekazana, sprzedana, oddana lub w jakikolwiek inny sposób udostępniona
osobom trzecim zarówno w okresie ważności niniejszej Umowy, jak i po ukończeniu terminu;
 Umieszczania na stronie internetowej www.cargo.pl tylko odpowiadającej prawdzie informacji i
jedynie w taki sposób, aby nie zostały naruszone interesy prawne innych osób;
 Umieszczania i usuwania ogłoszeń na stronie internetowej www.cargo.pl zgodnie z zasadami
korzystania ze strony internetowej określonymi na www.cargo.pl;
 Wzięcia na siebie całej odpowiedzialności za wyrządzone straty materialne i niematerialne wskutek
umieszczenia nieodpowiadającej prawdzie informacji lub jakiegokolwiek innego naruszenia interesów
prawnych innych osób, jak również wypłacania związanych z tym odszkodowań zarówno
Administratorowi, jak i osobom trzecim;
 Opłacania we właściwym czasie rachunków wystawionych przez Administratora;



Nienadużywania możliwości udzielanych przez www.cargo.pl; bezpodstawnego polepszania lub
pogarszania rankingów itp. innych Użytkowników www.cargo.pl.

Administrator zobowiązuje się do:
 Potwierdzenia danych Użytkownika (login) i hasła (password) po podpisaniu niniejszej Umowy, w
ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, lub odmowy dostępu;
 Zawiadamiania Użytkownika o zmianach w korzystaniu z usług świadczonych przez www.cargo.pl,
poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.cargo.pl;
 Udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z bazy danych na stronie internetowej
www.cargo.pl – otrzymywania i umieszczania informacji dotyczących oferowanych ładunków,
środków transportu, umieszczania i czytania ogłoszeń dotyczących wszystkich usług w sferze
transportu i logistyki, podanych przez innych Użytkowników www.cargo.pl, a także ogłoszeń
dotyczących zleceniodawców, przewoźników, budzących wątpliwość innych użytkowników
www.cargo.pl.
 Udzielania pomocy Użytkownikom w dniach roboczych w godzinach pracy przez telefon lub pocztę
elektroniczną, komunikatory Skype lub GG (Gadu-Gadu) lub za pomocą ogłoszeń na www.cargo.pl.

3. Tryb korzystania ze strony internetowej www.cargo.pl
3.1. Podstawowe wymagania dotyczące wykorzystywania istniejącej bazy danych na stronie internetowej
www.cargo.pl zawarte są w niniejszej Umowie i w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa
opublikowanym na stronie internetowej www.cargo.pl. Po zawarciu niniejszej Umowy Użytkownik
oświadcza, że zapoznał się ze wskazanymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie
umieszczenia przez Administratora wiadomości o zmianie zasad, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania
się ze zmienionymi zasadami i przestrzegania ich w ten sam sposób.
3.2. W przypadku, gdy Administrator zauważy, że Użytkownik nie przestrzega zasad korzystania ze strony
internetowej, Administrator ma prawo do ograniczenia praw Użytkownika lub do czasowego zawieszenia
udzielanych usług bez uprzedniego uprzedzania Użytkownika.
3.3. Udostępniane Użytkownikowi nazwy użytkownika (login) i hasła (password) dotyczą konkretnego
miejsca pracy Użytkownika (komputera). W razie potrzeby korzystania z udostępnionego loginu i hasła w
innym miejscu pracy (na innym komputerze) Użytkownik powinien poinformować o tym Administratora.
3.4. Użytkownik ma prawo do korzystania z dodatkowych usług www.cargo.pl za dodatkową opłatą
(wysyłanie SMS ze strony internetowej www.cargo.pl, umieszczanie pilnych ogłoszeń na pierwszej stronie
www.cargo.pl, otrzymywanie SMS o nowych ogłoszeniach i in.). Informacja o usługach dodatkowych i
taryfach znajduje się na stronie internetowej www.cargo.pl.
3.5. Dostęp do www.cargo.pl jest możliwy przez Internet. Administrator rezerwuje sobie prawo do
ograniczenia dostępu do www.cargo.pl na krótki okres (nie dłużej niż jeden dzień pracy) wszystkim
Użytkownikom w celu dokonania prac serwisowych na stronie itp. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za brak dostępu do www.cargo.pl, jeśli dostęp nie jest możliwy z winy dostawcy Internetu
lub z winy Użytkownika.

4. Opłaty
4.1. Korzystanie z usług i informacji udzielanych przez www.cargo.pl jest względnie (czasowo) bezpłatne.
4.2. Administrator ma prawo do wprowadzenia opłat za wszystkie lub wybrane usługi www.cargo.pl. Opłata
za umieszczenie ogłoszeń (ładunek, środki transportu, inne, niegodni zaufania zleceniodawcy, przewoźnicy)
oraz przegląd ogłoszeń umieszczonych na stronie www.cargo.pl przez innych Użytkowników podana jest w
Aneksie № 1 do niniejszej Umowy.
4.3. Po ogłoszeniu wprowadzenia opłat dla Użytkowników na określony okres wyznacza się uzgodnioną liczbę
miejsc pracy za ustaloną opłatą.
4.4. Uslugi dodatkowe (wysyłanie SMS ze strony internetowej www.cargo.pl, umieszczanie pilnych ogłoszeń
na pierwszej stronie www.cargo.pl, otrzymywanie SMS o nowych ogłoszeniach i in.) nie zostały włączone do
wyżej wynienionych cen. Taryfy opłat usług dodatkowych znajdują się na stronie internetowej www.cargo.pl.
4.5. Użytkownik opłaca wystawione przez Administratora rachunki w ciągu 7 dni po ich otrzymaniu. Rachunki
są przekazywane Użytkownikowi pocztą elektroniczną.
4.6. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany taryf opłat usług www.cargo.pl pod warunkiem
powiadomienia Użytkownika najpóźniej przed 30 dniami roboczymi.
4.7. Administrator nie ma prawa do jednostronnej zmiany taryf opłaty usług www.cargo.pl w okresie ważności
zawartej przez strony Umowy.

5. Odpowiedzialność stron
5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i treść umieszczonej na stronie internetowej
www.cargo.pl informacji oraz za należyte wykonanie pozostałych jego zobowiązań zawartych w niniejszej
Umowie i zasadach korzystania z danej strony internetowej.
5.2. Administrator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej
Umowie i obowiązujących aktach prawnych.
5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wiadomości umieszczonych przez samego
Użytkownika lub przez innych Użytkowników www.cargo.pl i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
powstałe u Użytkownika w wyniku czynności dokonanych przez www.cargo.pl wskutek informacji
umieszczonej przez samego Użytkownika lub innych Użytkowników.
5.4. W razie przekroczenia ustalonego w niniejszej Umowie terminu płatności Administrator ma prawo do
wyegzekwowania od Użytkownika grzywny w wysokości 0,02 proc. nieuiszczonej sumy za każdy dzień
naruszający termin.
5.5. W przypadku, jeśli osoby trzecie powiadamiają o tym, że umieszczona na stronie internetowej
www.cargo.pl informacja nie odpowiada prawdzie lub jej treść jest obraźliwa, Użytkownik powinien
najpóźniej po 2 dniach od chwili otrzymania wysłanego pocztą elektroniczną zawiadomienia od
Administratora przedstawić Administratorowi dowody tego, że informacja odpowiada prawdzie, że jej treść
nie jest obraźliwa lub powstrzymać umieszczanie informacji na stronie internetowej www.cargo.pl.

6. Inne warunki
6.1. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej od podanej w niej daty i jest bezterminowa.

6.2. Umowa może być zerwana w przypadku zawiadomienia o zerwaniu Umowy listem poleconym wysłanym
przez jedną stronę drugiej stronie. Umowę uważa się za przerwaną po upływie 30 dni od chwili otrzymania
listu poleconego z zawiadomieniem o zerwaniu Umowy.
6.3. Umowę uważa się za prawidłowo sporządzoną w przypadku podpisania przez strony 2 oryginalnych
egzemplarzy (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron) lub w przypadku otrzymania od Użytkownika
podpisanego egzemplarza Umowy wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną.
6.4. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego przez
polskie Sądy Powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
6.5. Użytkownik przy zawarciu niniejszej Umowy na mocy dodatku do Umowy powinien załączyć kopię
zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorstwa (osoba fizyczna – kopię paszportu). W razie zmiany danych
zawartych w wyżej wymienionych dokumentach lub zmiany niżej zapisanych danych kontaktowych
Użytkownik powinien poinformować Administratora najpóźniej po 5 dniach od momentu zmiany danych.
7. Adresy i podpisy stron
Cargo.pl sp. z o.o.
ul. Marjańskiego 3 lok. 210-212, kod 15-402, Białystok
KRS 0000519118, NIP 5252590417, REGON 147323232
Alior SA
SWIFT ALBPPLPW
PL46 2490 0005 0000 4520 1970 0764

