
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

www.sprzedajkupfirme.pl 

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyto następujących słów pisanych wielką literą, należy im nadać 

znaczenie określone poniżej: 

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący Regulamin Serwisu internetowego sprzedajkupfirme.pl . 

Właściciel lub Administrator – wydawca i operator Serwisu www.sprzedajkupfirme.pl prowadzący 

przedsiębiorstwo pod nazwą Coinbaq Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Tysiąclecia 90/222, 

40-871 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000458771, NIP: 6342818215, REGON: 243236817, o kapitale 

zakładowym 100.000 zł; 

Serwis – oznacza Serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Właściciela w domenie 

internetowej sprzedajkupfirme.pl, do którego Właścicielowi przysługują wszelkie prawa, oferujący 

Usługi, o których mowa w Regulaminie oraz kontent stanowiący wykaz ogłoszeń i innych publikacji oraz 

informacje na temat Serwisu. 

Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji w Serwisie : 

a. w imieniu własnym, przy czym jest osobą prowadzącą lub zamierzającą prowadzić 

działalność gospodarczą, lub 

b. jest osobą uprawnioną do reprezentowania bądź działania w imieniu innego przedsiębiorcy, 

w szczególności innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podmiotów 

z sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. 

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie. Ogłoszeniodawca musi mieć ukończone 18 

lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamiaru zbycia przedsiębiorstwa, 

także dysponować prawem do rozporządzania przedsiębiorstwem stanowiącym przedmiot oferty. 

Ogłoszenie – oferta kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa, mająca postać ogłoszenia zamieszczonego 

na stronach Serwisu przez Użytkownika. 

Cennik – cennik usług związanych z działalnością Serwisu, opublikowany na stronie 

www.sprzedajkupfirme.pl. 

Rejestracja – proces, na który składają się: 

1. zamieszczenie danych w Serwisie poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza, 

2. otrzymanie maila aktywacyjnego na adres podany w procesie Rejestracji, 

3. odpowiedź na maila zgodnie z otrzymaną instrukcją, 

Rejestracja uważana jest za dokonaną po dokonaniu wszystkich podanych wyżej czynności. 

Jeśli dane kontaktowe podane przy Rejestracji ulegną następnie zmianie, Użytkownik jest 



obowiązany podać aktualne dane, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Właściciel dysponuje 

prawidłowymi danymi. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 2 

1. Celem Serwisu jest propagowanie idei sprzedaży i kupna przedsiębiorstw w środowisku tzw. 

małego i średniego biznesu, poprzez kojarzenie ze sobą partnerów biznesowych, 

a w szczególności ułatwianie im wymiany informacji w zakresie ofert sprzedaży i kupna 

firm.  

2. Serwis może być prowadzony w wersji obcojęzycznej, w szczególności w języku angielskim, 

niemieckim i słowackim, poprzez tłumaczenie polskiej wersji Serwisu. 

§ 3 

Nad działalnością serwisu czuwa Właściciel, który dba o przestrzeganie Regulaminu i świadczenie usług 

zgodnie z zawartymi w nim zasadami. 

§ 4 

Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych 

w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się ponadto, do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 

Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie 

przez Właściciela danych osobowych w celu realizacji usługi. Właściciel może wykorzystać dane 

Użytkownika w zakresie wskazanym w Regulaminie Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 5 

Serwis umożliwia samodzielną publikację ofert w ramach oferowanych pakietów usług opisanych 

w § 18, jak również korzystanie z indywidualnie przygotowywanej usługi, oferowanej na wyraźnie 

życzenie Użytkownika, poza pakietami. 

§ 6 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu 

jedynie w zakresie własnego użytku. Wykorzystanie treści dla innych celów, jest dopuszczone 

wyłącznie za pisemną zgodą Właściciela lub gdy wynika to wprost z treści Serwisu.  

§ 7 

Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz 

danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do 

wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw 

pokrewnych lub licencji.  

§ 8 

Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:  



a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub 

jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,  

b. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie treści,  

c. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części. 

REJESTRACJA 

§ 9 

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.  

§ 10 

Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu skorzystać z usług nie wymagających Rejestracji, 

w szczególności usług informacyjnych, poprzez dostęp do udostępnianych treści o ofertach, 

aktualnościach i usługach świadczonych w Serwisie i za jego pośrednictwem, bez możliwości wglądu 

w dane użytkowników publikujących ogłoszenia w Serwisie.  

§ 11 

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i jest warunkiem niezbędnym do zamieszczania ogłoszeń 

w Serwisie, a także do korzystania z pełnego dostęp do zasobów Serwisu, oraz do korzystania z nich. 

Rejestracja w Serwisie wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania go.  

§ 12 

1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza udostępnianego w Serwisie, obejmującego 

następujące pola i dane: 

• Email – stanowiący jednocześnie login do tworzonego konta Użytkownika, 

• Hasło – ustalany przez Użytkownika ciąg znaków zabezpieczający konto Użytkownika przez 

wykorzystaniem przez osoby niepowołane, 

• Powtórz Hasło – pole weryfikacyjne, pozwalające uniknąć pomyłki przy ustalaniu hasła 

• Imię – imię Użytkownika 

• Nazwisko – nazwisko Użytkownika, 

• Organizacja – firma przedsiębiorcy lub osoby prawnej, prowadzonej przez Użytkownika lub 

zatrudniającej go na podstawie umowy o pracę, zlecenie, powołanie lub na podstawie inne 

tytułu prawnego, 

• Numer Telefonu – numer kontaktowy pod którym możliwy jest kontakt telefoniczny 

z Użytkownikiem, 

• Region – oznacza obszar działalności lub położenia siedziby Użytkownika, 

• Dane Do Faktury – dane pozwalająca na prawidłowe wystawienie faktury, w przypadku 

skorzystania z płatnej opcji korzystania z Serwisu 

2. W toku Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na: 

1. otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością 

Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail udostępniony w procesie rejestracji, 

w tym także bez konieczności kierowania wcześniejszego zapytania, 

2. przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług wynikających z korzystania z Serwisu oraz 

promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Właściciela zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, a w przypadku zamieszczenia ogłoszenia 



w Serwisie, na przekazywanie moich danych potencjalnym kontrahentom wyrażaną poprzez 

oznaczenie odpowiednich pól na formularzu rejestracyjnym. 

 

 

 

§ 13 

Właściciel zastrzega sobie prawo czasowego bądź stałego usunięcia konta Użytkownika, czasowej lub 

stałej blokady dostępu do zasobów Serwisu, jak również zastrzega sobie prawo odmowy Rejestracji 

Użytkownika bez podania przyczyny. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH ODOBOWYCH 

§ 14 

Użytkownik, dokonując Rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, wymagane przepisami, określone są w Polityce Prywatności, 

dostępnej na stronie Serwisu. 

 

KORZYSTANIE Z SERWISU 

§ 15 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:  

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet (opłaty związane z dostępem do sieci Internet 

i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych ponosi 

Użytkownik), 

b. odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,  

c. indywidualny adres poczty elektronicznej.  

§ 16 

Właściciel umożliwia korzystanie z Serwisu w następujących zakresach: 

a. Nie wymagającym Rejestracji – polegający na możliwości przeglądania treści Serwisu, bez 

dostępu do danych kontaktowych innych Użytkowników i usług wymagających Rejestracji, 

b. Wymagającym Rejestracji – polegający na pełnym dostępie do zasobów Serwisu, konta 

Użytkownika oraz możliwości zamieszczanie Ogłoszeń, 

§ 17 

Zamieszczenie Ogłoszeń w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza 

widniejącego na stronach Serwisu i jest uzależnione jest od uprzedniej akceptacji przez Właściciela.  

§ 18 



1. Ogłoszenia mogą być publikowane w ramach oferowanych pakietach o następującej 

funkcjonalności i warunkach: 

a. Pakiet BASIC – publikacja ogłoszenia jest całkowicie bezpłatna. Czas publikacji wynosi 60 dni 

(w cenniku 0,00 PLN), począwszy od daty publikacji. Ogłoszeniodawca ma do dyspozycji 

formularz ogłoszeniowy, zawierający podstawowe pola informacyjne. W ramach pakietu Basic 

Ogłoszeniodawca może zamieścić krótki opis przedmiotu transakcji (300 znaków), jak również 

udostępnić swój adres e-mail. Ogłoszenia są publikowane zgodnie z kolejnością dodawania. 

b. Pakiet PREMIUM – publikacja ogłoszenia jest płatna. Koszt jednorazowej usługi wynosi 20,00 

PLN brutto w przypadku dokonania opłaty przelewem bankowym lub poprzez system 

Przelewy 24 lub Tpay, chyba, że z informacji zamieszczonych w Cenniku wynika inna kwota. 

Korzystanie z pakietu PREMIUM oznacza akceptację kosztów z tym związanych. Czas publikacji 

wynosi 60 dni, począwszy od daty publikacji. Ogłoszeniodawca ma do dyspozycji rozbudowany 

formularz ogłoszeniowy, zawierający różnorodne pola informacyjne, przydatne do pełnej 

prezentacji oferty. W ramach pakietu Premium Ogłoszeniodawca może zamieścić opis 

przedmiotu transakcji (600 znaków), jak również udostępnić swoje pełne dane kontaktowe. 

Pakiet Premium daje możliwość zamieszczenia 4 fotografii (rozmiar do 1 Kb) Ogłoszenia są 

publikowane zgodnie z kolejnością dodawania, wraz z ogłoszeniami z pakietu Premium. 

c. Pakiet VIP – publikacja ogłoszenia jest płatna. Koszt jednorazowej usługi wynosi 100,00 PLN 

brutto, chyba, że z informacji zamieszczonych w Cenniku wynika inna kwota. Korzystanie 

z pakietu VIP oznacza akceptację kosztów z tym związanych. Opcja VIP oferuje identyczne 

możliwości publikacji ogłoszenia jak pakiet VIP. Czas publikacji wynosi 90 dni (w cenniku 100), 

począwszy od daty publikacji. Każde ogłoszenie w VIP jest pozycjonowane na początku listy 

ogłoszeń przez cały okres trwania pakietu. Ogłoszenia z tej grupy są promowane na stronie 

głównej Serwisu. Oferty są redagowane i rozpowszechniane przez Właściciela, w szczególności 

poprzez publikację w strefie OFERT VIP na stronie www.sprzedajkupfirme.pl oraz promowanie 

bezpłatne na portalach społecznościowych Sprzedaj Kup Firmę. W ramach tej usługi stosowany 

jest marketing oferty, selekcja i kwalifikacja ofert, oraz kontaktowanie ze sobą potencjalnych 

stron transakcji. W przypadku ofert sprzedaży dokonywana jest wstępna weryfikacja 

przedmiotu sprzedaży, na podstawie informacji otrzymanych od Sprzedającego. 

2. Informacje dotyczące szczegółów oferty, w tym aktualny cennik usług, są zamieszczone na stronie 

Serwisu, pod adresem: www.sprzedajkupfirme.pl Akceptacja Regulaminu oznacza zapoznanie się 

z warunkami korzystania z pakietów Sprzedaj Kup Firmę oraz akceptację tych warunków, w tym 

warunków cenowych. 

§ 19 

Zabrania się zamieszczania w treści ogłoszeń podlegających publikacji: 

a. informacji nieprawdziwych, nie mających pokrycia w rzeczywistym stanie faktycznym, 

mogących wprowadzić w błąd Użytkowników Serwisu, 

b. treści naruszających dobre obyczaje, dobre imię osób trzecich oraz obowiązujące przepisy 

prawne. 

c. jakichkolwiek danych kontaktowych i adresów www (do tych celów służą odpowiednie pola 

formularza zamieszczania Ogłoszeń).  

http://www.sprzedajkupfirme.pl/


W przypadku nieprzestrzegania ww. zakazów Użytkownik będzie odpowiedzialny odszkodowawczo 

względem Właściciela, w szczególności w zakresie narażenia wizerunku i dobrego imienia Właściciela 

na szwank i utratę zaufania. 

 

§ 20 

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że informacje umieszczone w ofercie są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. Podanie przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych informacji może skutkować 

jego odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach prawa cywilnego, w szczególności w przypadku 

poniesienia przez Użytkowników niniejszego Serwisu jakichkolwiek szkód, w tym poniesienia kosztów 

i wydatków stanowiących pośrednią bądź bezpośrednią konsekwencję wykorzystania tychże 

informacji. 

Zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę dane oraz materiały graficzne, zdjęcia czy inne treści, stanowią 

własność Użytkownika, a Właściciel w drodze ich publikacji w Serwisie nie nabywa do nich żadnych 

praw, w tym praw autorskich. Właściciel Serwisu nie odpowiada również za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez Użytkowników Serwisu zamieszczających Ogłoszenia na stronie portalu. 

W przypadku chęci zapewnienia tłumaczenia zgodnego z oczekiwaniami Użytkownika, może on 

przesłać treść tłumaczenia Właścicielowi Serwisu mailem, celem umieszczenia tłumaczenia 

obcojęzycznej wersji Serwisu, o której mowa w § 2. W przypadku braku przesłanego przez Użytkownika 

tłumaczenia, publikacja ogłoszeń w alternatywnych wersjach Serwisu, będzie się odbywać przy użyciu 

powszechnie dostępnych narzędzi internetowych takich jak Google translator (dostępny pod adresem 

https://translate.google.pl/?hl=pl). W związku z powyższym, Właściciel nie odpowiada za 

prawidłowość tłumaczenia oraz ewentualne skutki związane z rozumieniem tłumaczonego tekstu przez 

potencjalnego odbiorcę ogłoszenia. 

§ 21 

Ogłoszenia, które naruszają prawo, zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające 

godność osobistą, lub dobre imię osób lub podmiotów, będą usuwane, a rejestracja Ogłoszeniodawcy 

unieważniona. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, zostaną o tym poinformowane 

odpowiednie służby państwowe. 

§ 22 

Zamieszczane ogłoszenia nie mogą służyć celom innym niż sprzedaż lub kupno firmy, a w szczególności 

służyć reklamie podmiotów, usług lub produktów, czy rozpowszechnianiu informacji niezwiązanych 

tematycznie z przeznaczeniem Serwisu. Właściciel zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń 

i rejestracji naruszających postanowienia Regulaminu. 

 

§ 23 

1. O ile nie zachodzą przeszkody techniczne lub inne utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu 

Serwisu, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, a także jeśli ogłoszenia spełniają 

wszystkie wymogi określone Regulaminem oraz przepisami prawa, ogłoszenia w ramach płatnych 

pakietów będą zamieszczane w Serwisie w terminie do 48 godzin od zarejestrowania płatności 

z tytułu skorzystania z dostępnej, płatnej wersji pakietu. Ogłoszenia bezpłatne będą zamieszczane 



w Serwisie w terminie do 48 godzin od momentu dodania ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę. 

Właściciel zachowuje prawo do wydłużenia tego terminu w wypadku, gdy zamieszczenie 

ogłoszenia przez Użytkownika nastąpiło bezpośrednio przed lub w dniu ustawowo wolnym od 

pracy oraz święta. 

2. Po zakończeniu czasu publikacji, określonego dla danego pakietu, ogłoszenia są automatycznie 

usuwane. 

3. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników, są publikowane po ich akceptacji przez 

Właściciela. 

 

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 24 

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu należy składać droga mailową poprzez formularz 

kontaktowy na stronie Serwisu. Właściciel zastrzega sobie termin do 60 dni na rozpatrzenie reklamacji.  

§ 25 

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaistniałych usterek 

bieżących czy awarii systemów, powodujących zakłócenia dostępu do Serwisu, ograniczenie dostępu 

do Serwisu, zakłócenia transmisji danych, itd. 

§ 26 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oraz rzetelność podawanych przez 

Użytkowników informacji zawartych w publikowanych Ogłoszeniach. Nie ponosi on także 

odpowiedzialności za podejmowane na podstawie treści Ogłoszeń decyzje biznesowe oraz ewentualne 

szkody z nich wynikające. 

 

PŁATNOŚCI 

§ 27 

Warunkiem świadczenia usług odpłatnych, określonych w niniejszym Regulaminie jest dokonania 

płatności za usługę. Wszelkie płatności za usługi oferowane przez Właściciela winny być kierowane na 

numer rachunku bankowego Właściciela prowadzony przez Alior Bank S.A. 53 2490 0005 0000 4530 

3433 8292. 

§ 28 

Rozliczenia transakcji sms, kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem 

serwisu „przelewy24”, którego właścicielem jest DialCom24 sp. z o. o. lub serwis „tpay.com”, którego 

właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem 

serwisów, o których mowa powyżej, określają odrębne regulamin zamieszczone na stronach serwisów.  

§ 29 

Właściciel nie ma dostępu do danych płatniczych z kart kredytowych oraz związanych z przelewami 

online, a także nie gromadzi tych informacji. 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie niniejszego Regulaminu, o czym 

w ciągu 7 dni zawiadomi drogą elektroniczną Użytkowników na podany przez nich w procesie 

rejestracji adres mailowy. 

§ 31 

Kopiowanie, sprzedaż, dystrybucja, lub modyfikacja zamieszczonych na stronach Serwisu materiałów, 

informacji i ogłoszeń w całości lub w częściach jest zabroniona, bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu. 

§ 32 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 24.05.2018 r. 

 


