
Regulamin serwisu internetowego 
opexity.com 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://opexity.com 
(dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Opexity.com jest nowoczesną platformą edukacyjną, dzięki której można zdobyć wiedzę między innymi na temat Lean Man-
agement, Six Sigma, Zarządzania jakością oraz Zakupów i Logistyki. 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w 
szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, 
składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Opexity.com.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Opexity.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Ser-
wisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, 

Zespół Opexity

I. O NAS

1. Właścicielem Opexity.com jest LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków; wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442347; sąd rejestrowy, w którym 
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793087067; REGON: 122736324; adres poczty elektronicznej: contact@opexity.
com (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).

2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych 
Serwisu.  

II.   DEFINICJE

1.  Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Kontakt”, umożli-

wiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz przesłanie zapytania.
c. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
d. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym 

umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oraz zakupienie Produktów Cyfrowych.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f. KONTO USŁUGOBIORCY – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym umożliwiające dostęp Usługobiorcy do Ser-

wisu oraz korzystanie z niego. Elektroniczne konto jest częścią Serwisu, oznaczone jest indywidualnym adresem poczty 
elektronicznej (adres email) i hasłem Usługobiorcy oraz stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie 
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego 
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działaniach w ramach Serwisu.
g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze 

zm.).
h. PRODUKT  – rzecz ruchoma, usługa oraz produkt cyfrowy dostępne w Serwisie, w zakładce  „Sklep” przeznaczone do 

sprzedaży. W przypadku produktów cyfrowych przeznaczonych do sprzedaży w postaci elektronicznej, jako treść cyfro-
wa, do odczytania niezbędne jest odpowiednie urządzenie elektroniczne. Szczegółowe informacje o Produktach oraz 
niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z produktów cyfrowych znajdują się na stronie Serwisu.

i. TREŚCI CYFROWE –  dostępne w Serwisie webinary, materiały tekstowe oraz wszelkie materiały audio-video.
j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, OPEXITY.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem inter-

netowym http://opexity.com.
l. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośred-

nictwem Serwisu Internetowego.
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za 

pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
n. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewid-

zianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyzna-
je zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

o. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kamieńskiego 47, 30-
644 Kraków; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442347; sąd 
rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793087067; REGON: 122736324; adres poczty elektron-
icznej: contact@opexity.com.

p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 
poz. 827 ze zm.).

q. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do 
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III.   O SERWISIE OPEXITY.COM

1. Opexity.com jest nowoczesną platformą edukacyjną, dzięki której można zdobyć wiedzę na temat Lean Management, Six 
Sigma, Zarządzania jakością oraz Zakupów i Logistyki. Na platformie dostępne są materiały szkoleniowe, testy wiedzy i 
certyfikaty, które dostępne są po obejrzeniu określonych kursów i pozytywnym zdaniu testu, a także scenariusze do gier 
symulacyjnych.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je 
świadczyć bez wad. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi 
standardami, a także z zasadami etyki i poufności.
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IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych 
Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycz-
nym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) 
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera 
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w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 
25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce inter-
netowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień 
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i 
zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera 
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w 
tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje 
w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu 
Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu 
Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz 
obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 

4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając 

zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych 

lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezpraw-

nym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

V.   USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: 

a. Formularz Kontaktowy 
b. Formularz Zamówienia
c. Konto ( konto testowe oraz konto płatne)

3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu 
Internetowego.

4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad. 

5. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza 
kontaktowego i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij”  – do tego momentu 
istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta 
następujących danych: Imię i nazwisko,  adres poczty elektronicznej oraz temat i treść wiadomości. Usługa Elektroniczna 
formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysła-
nia wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego 
przez Usługobiorcę.

VI.   WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy założenia Konta z różnych poziomów dostępu. W ramach Serwisu dostępne są 
następujące rodzaje Kont:

a. Konto testowe dla biznesu (bezpłatne)
b. Konto płatne
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2. Korzystanie z Konta testowego możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) 
wybraniu opcji „Sprawdź” w zakładce „for business”, (2) wypełnieniu formularza rejestracji, (3) oraz  (4) potwierdzeniu 
chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elek-
tronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty ele-
ktronicznej, numeru NIP/TIN oraz hasła.  Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia 
Konta  (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: contact@opexity.com.

3. Korzystanie z Konta płatnego możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) 
dodaniu do koszyka produktów, (2) wypełnieniu formularza rejestracji, (3) kliknięciu pola „NEXT” oraz (4) potwierdzeniu 
chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elek-
tronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: 

a) W przypadku firmy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, ilość siedzib firmy, branży, numeru NIP/TIN, 
kraju oraz hasła. 

 Konto może być uruchomione po dokonaniu całkowitej opłaty za roczny abonament. 
 Po zakończeniu 12 miesięcznego okresu, umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej – Konta ulega automatycznemu 

przedłużeniu z  zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. 
 W ramach Konta płatnego wyróżnia się Konto administratora stanowiące konto główne oraz konto użytkownika, który 

otrzymuje od administratora dostęp do platformy. Administrator konta może dodać 50 użytkowników w przypadku kupna 
abonamentu SMALL BUSINESS, 250 użytkowników w przypadku zakupu abonamentu MEDIUM BUSINESS oraz nie-
ograniczoną ilość użytkowników przy zakupie abonamentu BIG BUSINESS. Po dodaniu przez administratora, użytkownicy 
otrzymają link aktywacyjny na podany adres e-mail. 

 Konto płatne umożliwia administratorowi konta dostęp do między innymi:
• dodawania użytkowników,
• śledzenia postępów w nauce innych użytkowników,
• zarządzania planami szkoleniowymi pracowników i kreowaniu własnych planów szkoleniowych,
• monitorowania wskaźników dotyczących kursów i certyfikatów,
• rankingu pracowników,
• informacji o aktualnych promocjach i nowych materiałach szkoleniowych,
• sklepu w Serwisie,
• darmowych scenariuszy do gier symulacyjnych,
• ustawień Konta. 

 Konto płatne umożliwia użytkownikom dodanych przez administratora dostęp do filmów szkoleniowych, monitorowania 
swoich postępów w nauce, rankingu pracowników, testów wiedzy i ustawień konta.

b) W przypadku użytkownika indywidualnego: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, kraj, region, kod pocztowy, hasło 
oraz opcjonalnie nazwę uczelni. 

 Konto płatne użytkownika indywidualnego umożliwia administratorowi konta dostęp do między innymi:
• śledzenie własnych postępów w nauce,
• możliwości porównywania własnych wyników z innymi, 
• monitorowania wskaźników dotyczących kursów i certyfikatów,
• globalnego rankingu użytkowników, 
• informacji o aktualnych promocjach i nowych materiałach szkoleniowych,
• sklepu w Serwisie,
• ustawień Konta. 

 Dostęp do zakupionych materiałów jest ważny przez 3 miesiące od daty zakupu produktów. 



VIII.   SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA ELEKTRONICZNA 

1. Przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu mogą być Treści Cyfrowe oraz Produkty, w tym 
scenariusze do gier symulacyjnych oraz urządzenia do gier symulacyjnych.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatności kartą oraz płat-
ności elektroniczne.

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz Paypal – możliwe aktualne 
sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.przelewy24.pl oraz www.paypal.com

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 
pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz Paypal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

a. Przelewy24.pl – spółka PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, Poland 
b. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy elektronicznej zakupionych Produktów:

VII.   WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę Produktu do elektronicz-
nego koszyka w Serwisie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu For-
mularza Zamówienia i wyborze metody płatności oraz (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu 
Formularza Zamówienia pola „Place Your order” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprow-
adzanych danych w ustawieniach konta (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami 
dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). 

3. W Formularzu Zamówienia (w przypadku braku rejestracji w serwisie) niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę nas-
tępujących danych dotyczących Usługobiorcy: 

. a.  W przypadku firmy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, ilość siedzib firmy, branży, numeru NIP/
TIN, kraju oraz hasła. Posiadanie europejskiego numeru NIP/TIN zwalnia firmę z 23% podatku. Uwaga za podanie fałszy-
wego numeru NIP/TIP ponosi odpowiedzialność usługobiorca. 

. b. W przypadku użytkownika indywidualnego: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, kraj, region, kod pocztowy, 
hasło oraz opcjonalnie nazwę uczelni. 

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega 
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania 
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Konto testowe (bezpłatne) jest ważne przez 7 dni i umożliwia dostęp do  głównych funkcjonalności Opex University oraz 
do kilku filmów dostępnych w Serwisie. Po upływie 7 testowych dni,  konto testowe wygasa. Jego ponowna aktywacja jest 
możliwa po zakupie rocznego abonamentu

5/11



a. Przesyłka pocztowa.
b. Przesyłka kurierska.

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie 
składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący 
sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku 
bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

7. Zakupione Treści Cyfrowe będą udostępnione w formie do pobrania ze strony natychmiast po otrzymaniu płatności.

IX.   PRODUKTY CYFROWE ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY  
    (LICENCJA)

a. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów Cyfrowych tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa 
Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa mająt-
kowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.

b. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy Regulaminu. 
c. Produkty Cyfrowe zostaną udostępnione Klientowi do pobrania poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości pocztą 

elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. 
d. Produkty Cyfrowe dostępne są w formatach PDF oraz ePub i MOBI, przy czym każdy Produkt Cyfrowy ma format PDF, a 

jedynie wybrane mają dodatkowo format ePub lub/i MOBI Jeśli dla danej publikacji Produkt Cyfrowy ma zarówno format 
PDF, jak i ePub lub/i Mobi, formaty te sprzedawane są łącznie (tzw. multiformat). 

e. Produkty Cyfrowe zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym 
dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identy-
fikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta)

f. Punkty 8, 9, 10  mają zastosowanie w sytuacji, w której poszczególne podmioty trzecie, którym przysługują Prawa Autor-
skie do Produktu nie regulują ich w sposób odmienny. 

g. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym 
przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klien-
ta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. 

h. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regu-
lację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego 
wykorzystywania w celach zarobkowych.

i. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa subli-
cencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja 
na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do tery-
torium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową 
w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w 
zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; 
(3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa 
poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie 
jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Pro-
duktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, 
w tym użyczenia lub najmu. 

j. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje 
Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na 
spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgody z informacją o 
utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu.
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X.   KONTAKT Z NAMI 

 Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta 
elektroniczna (e-mail: contact@opexity.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje 
dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne 
prawem sposoby, w szczególności poprzez Formularz Kontaktowy na stronie.

XI.   REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na 
przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: contact@opexity.com).

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w 
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego 
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie 
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
złożenia.

XII.   REKLAMACJE DOT. PRODUKTU

a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub 
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym 
(w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku 
podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w 
celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są 
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
c. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: contact@

opexity.com).
d. 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 Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu 
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego 
opisu reklamacji.

e. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o 
obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w 
terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

f. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Kamieńsk-
iego 47, 30-644 Kraków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, 
w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu 
lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany 
jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

XIII.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW 

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawi-
eranych między nimi, a Usługodawcą.  
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1)  
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o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o 
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za 
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o 
utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 13 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalen-
darzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 13 ust. 4 Regulaminu.

4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgło-
szeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma 
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do 
zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wyna-
grodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków lub w 
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@opexity.com.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

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

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywan-
ie_sporow_konsumenckich.php.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla-
macji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej 
informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojew-
ódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsu-
mentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsu-
mentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@
dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 
8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów 
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną 
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży 
lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

XV.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będą-
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cych konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w ter-
minie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez 
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym 
także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności 
oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści 
i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w 
takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do 
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest 
zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nas-
tąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpow-
iedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie 
będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi 
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego 
oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego 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 Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak 
niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/
Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem 
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

XVI.   PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych 
elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych 
uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązu-
jącego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

XVII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Opexity.com zawierane są w języku polskim.

9/11



2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; 
zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elek-
tronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 
oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział 
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała 
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma 
prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa 
Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami 
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już skła-
dane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obow-
iązującego prawa. 

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawier-
ającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedaw-
ca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można 
wyłączyć w drodze umowy

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,

Zespół Opexity
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XVIII.   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY  
  O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 
LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
contact@opexity.com

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie 
następującej usługi(*) 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
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