
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

W RAMACH PLATFORMY 

WWW.AJAVI.COM  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Aukcji –  należy  przez  to  rozumieć  procedurę  prowadzącą  do  zawarcia  umowy
sprzedaży Towaru, która to procedura obejmuje w szczególności procedurę ustalenia
ceny za dany Towar.

3) Dniu Roboczym – oznacza to każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy
wskazanych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
( Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) 

4)  Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Platformę tj. firmę
„CIRO Bartosz Turczynowicz” z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul.  Podlaska 61/2,
NIP 82-12-38-64-16, REGON 14-59-12-697; 

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin świadczenia usług on
–line w ramach platformy aukcyjnej www.ajavi.com”;

7) Rejestrację  Niepełną –  należy  przez  to  rozumieć  rejestrację  umożliwiającą
Użytkownikowi  Zarejestrowanemu  branie  udziału  w  Aukcjach  jako  Kupujący  
i  Sprzedający,  bez możliwości  dostępu do wszystkich  funkcjonalności  platformy –
rejestracja bezpłatna,

8)   Rejestrację  Pełną –  należy  przez  to  rozumieć  rejestrację  umożliwiająca
Użytkownikowi  Zarejestrowanemu  branie  udziału  w  Aukcjach  jako  Kupujący  i
Sprzedający oraz dostęp do większości bądź wszystkich funkcjonalności platformy, za
którą należy uiścić opłatę. Wysokości opłat podane są na stronie www.ajavi.com;

9)  Platforma – należy przez to rozumieć platformę aukcyjną on-line, prowadzoną przez
Organizatora,  w ramach której prowadzone są Aukcje oraz świadczone inne usługi
związane z Aukcjami, dostępną pod adresem internetowym: www.ajavi.com;

10) Funkcjonalności Platformy – należy przez to rozumieć usługi i przedmioty,
do  których  dostęp  mają  Użytkownicy  Zarejestrowani,  którzy  dokonali  Rejestracji
Niepełnej  oraz  Pełnej.  Funkcjonalności  przyporządkowane  poszczególnym  typom
kont podane są na stronie www.ajavi.com; 

11) Towar/Produkt – należy przez to rozumieć rzecz,  usługę lub prawo, mogące być
przedmiotem Aukcji na zasadach określonych w Regulaminie;

12) Sprzedającym –  należy przez  to  rozumieć  Użytkownika  Zarejestrowanego,
który oferuje poprzez Platformę do sprzedaży Towary niezależnie od rodzaju Aukcji;

13)  Kupującym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który za pomocą Platformy
nabywa Towary niezależnie od rodzaju Aukcji;

14)  Użytkowniku Zarejestrowanym–  należy  przez  to  rozumieć  pełnoletnią  osobę
fizyczną  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  osobę  prawną  lub
nieposiadająca  osobowości  prawnej  jednostkę  organizacyjną,  która  dokonała
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Rejestracji  Pełnej  bądź  Rejestracji  Niepełnej  na  Platformie zgodnie  z  zasadami
określonymi w Regulaminie i tym samym może uczestniczyć w Aukcjach zarówno
jako Sprzedający, jak i Kupujący.

15)  Użytkowniku  Niezarejestrowanym/Anonimowym –  należy  przez  to  rozumieć
pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę
prawną lub  nieposiadająca  osobowości  prawnej  jednostkę  organizacyjną,  która  nie
dokonała  rejestracji  na  Platformie,  ale  wzięła  udział  w  Aukcji  jako  Kupujący  i
zaakceptowała niniejszy Regulamin. 

2. Regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz
Użytkowników  usług  Platformy,  w  tym  zasady  prowadzenia  Aukcji  oraz  zawierania
umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami, w tym zasady realizacji płatności za Towary. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu; w
szczególności  Użytkownik  zobowiązuje  się  do  niedostarczania  do  Platformy treści  o
charakterze  bezprawnym lub niezgodnych z dobrymi  obyczajami,  w tym prowadzenia
Aukcji dotyczących Towarów naruszających prawa osób trzecich lub interes Organizatora.

4.  Użytkownik  zobowiązuje  się  do  nie  zamieszczania  na  Platformie treści  o  charakterze
reklamowym lub promocyjnym. 

5. W  celu  korzystania  z  Platformy Użytkownicy  powinni  dysponować  sprzętem
teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.

II. ZASADY DOKONANIA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH NA PLATFORMIE.

1. Warunkiem skorzystania z usług Platformy przez Użytkowników Zarejestrowanych jest
zapoznanie  się  z  treścią  Regulaminu  oraz  jej  akceptacja,  a  następnie  dokonanie
prawidłowej rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w punktach II.2 –
II.6 Regulaminu.

2. Rejestracja  na  Platformie polega  na  uzupełnieniu  przez  przyszłego  Użytkownika
Zarejestrowanego elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie
internetowej  Platformy:  www.ajavi.com,  poprzez  podanie  wymaganych,  bądź  również
opcjonalnych  danych  Użytkownika  Zarejestrowanego,  w  celu  założenia  konta
Użytkownika Zarejestrowanego na Platformie umożliwiającego dalsze korzystanie z usług
Platformy, a także poprzez wybór Rejestracji Pełnej albo Rejestracji Niepełnej. Wybór
Pełnej  Rejestracji  powoduje  konieczność  uiszczenia  opłaty  za  korzystanie  z
Funkcjonalności Platformy. 

3. Użytkownik Zarejestrowany, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje
na  wpisany  przez  niego  adres  e-mail  wiadomość  zawierającą  link  aktywujący  konto.
Konto  Użytkownika  Zarejestrowanego  dokonującego  Rejestracji  Niepełnej  zostaje
aktywowane  poprzez  kliknięcie  na  link  zawarty  w  wiadomości  e-mail.  Konto
Użytkownika  Zarejestrowanego  dokonującego  Rejestracji  Pełnej  zostaje  aktywowane
poprzez kliknięcie na link zawarty w wiadomości e-mail  i  dokonanie wybranej opłaty
wskazanej na stronie www.ajavi.com. 

4.  Wymaganymi danymi Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4
ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807  z  późn.  zm.),  których  podanie  w  ramach  dokonywania  rejestracji  Użytkownika
Zarejestrowanego na Platformie jest obowiązkowe, są następujące dane: 

1) nazwa (firma przedsiębiorcy);
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2) pełny adres siedziby wraz z określeniem województwa;

3) numer NIP;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Organizatorem;

5) adres e-mail;

6) login  umożliwiający  zalogowanie  się  przez  Użytkownika  Zarejestrowanego  na
Platformie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Użytkownika Zarejestrowanego
korzystającego z usług Platformy;

7) hasło  umożliwiające  zalogowanie  się  przez  Użytkownika  Zarejestrowanego  na
Platformie.

5. Wymaganymi  danymi  Użytkownika  Zarejestrowanego  będącego  osobą  fizyczną  nie
prowadząca działalności gospodarczej, których podanie w ramach dokonywania rejestracji
Użytkownika Zarejestrowanego na Platformie jest obowiązkowe, są następujące dane: 

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z określeniem województwa;

3) adres e-mail;

4) login  umożliwiający  zalogowanie  się  przez  Użytkownika  na  Platformie,  będący
jednocześnie nazwą identyfikującą Użytkownika korzystającego z usług Platformy;

5) hasło umożliwiające zalogowanie się przez Użytkownika na Platformie.

6. W  przypadku  zmiany  danych  Użytkownika  Zarejestrowanego,  o  których  mowa  w
punktach II.4 i II.5 Regulaminu, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W
przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzednim lub w przypadku
podania przez Użytkownika Zarejestrowanego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych
podczas  dokonywania  rejestracji  na  Platformie,  Użytkownik  Zarejestrowany  jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników na skutek
podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych. 

III.ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PLATFORMY. 

1. Zawarcie  pomiędzy  Organizatorem  a  Użytkownikiem  Zarejestrowanym  umowy  o
świadczenie usług Platformy,  będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną w
ramach Platformy przez Organizatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w
Regulaminie,  następuje  przez  dokonanie  przez  Użytkownika  następujących  czynności
faktycznych:

a) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja;

b) dokonanie prawidłowej rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w
punktach II.2 – II.6 Regulaminu;

c)  kliknięcie  przez  Użytkownika  Zarejestrowanego  dokonującego  Rejestracji  na  link
aktywacyjny, o którym mowa w pkt. II.3;

d) kliknięcie  przez Użytkownika Zarejestrowanego dokonującego Rejestracji  Pełnej  na
link  aktywacyjny,  o  którym  mowa  w  pkt.  II.3  oraz  dokonanie  opłaty  wskazanej  w
Załączniku Nr 2;

2.  W  przypadku,  gdy  Użytkownik  Zarejestrowany  dokonujący  Rejestracji  Niepełnej  nie
potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy (nie aktywuje konta poprzez kliknięcie na link
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przesłany  w  wiadomość  e-mail  przez  Organizatora)  w  ciągu  30  dni  od  otrzymania
wiadomości,  jego  konto  oraz  przesłane  w  formularzu  rejestracyjnym  dane  zostaną
usunięte. W przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany dokonujący Rejestracji Pełnej
nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy (nie aktywuje konta poprzez kliknięcie na link
przesłany w wiadomość e-mail przez Organizatora lub nie dokona wybranej opłaty) w
ciągu  30  dni  od  otrzymania  wiadomości,  jego  konto  oraz  przesłane  w  formularzu
rejestracyjnym dane zostają usunięte.

3.   W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. III.1, Użytkownik może od
niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie
elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi
jeżeli  nie  wykonał  on  żadnej  czynności  w  ramach  Platformy,  a  w  szczególności  w
przypadku braku wystawienia Towaru na sprzedaż lub jego zakupu na Aukcji. 

4.  Zawarcie  pomiędzy  Organizatorem  a  Użytkownikiem  Niezarejestrowanym  umowy  o
świadczenie usług Platformy,  będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną w
ramach Platformy przez Organizatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w
Regulaminie,  następuje  przez  dokonanie  przez  Użytkownika  następujących  czynności
faktycznych:

a) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja;

b) dokonania zakupu Towaru na Platformie.

IV. ZASADY PROWADZENIA AUKCJI OKREŚLONE PRZEZ SPRZEDAJĄCYCH.

1. W  ramach  Platformy każdemu  Sprzedającemu  przysługuje  prawo  do  określenia
indywidualnych  warunków na  wystawianych  przez  niego  aukcjach.  Warunki  te  mogą
dotyczyć:

a) warunków sprzedaży przedmiotów za granicę,

b) sposobu zapłaty za  wylicytowany przedmiot  (np.  przekaz  pocztowy,  wpłata  na
konto bankowe, zapłata PayPal),

c) kosztu wysyłki przedmiotu do odbiorcy.

 

V. ZASADY PROWADZENIA AUKCJI. 

1. Aukcje mają charakter otwarty, tj. podawane w ramach Platformy przez Użytkowników
Zarejestrowanych informacje  o  oferowanych przez  nich  Towarach oraz  ich  cenach  są
jawne oraz dostępne dla wszystkich odwiedzających strony internetowe Platformy. 

2. W ramach działania Platformy wyróżnia się następujące rodzaje Aukcji:

a) Aukcja-licytacja – w ramach której, Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza
do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą
cenę; Aukcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,

b)  Aukcja  Kup  Teraz  -  w  ramach  której  Sprzedający  wystawia  Towar  oferując  jego
sprzedaż  po  stałej,  określonej  z  góry  cenie;  Aukcja  ta  może  być  zarówno
jednoprzedmiotowa,  jak  
i wieloprzedmiotowa

3.   Aukcja  rozpoczyna  się  od  wystawienia  Towaru.  Wystawienie  Towaru  na  Aukcji  jest
wiążące  dla  Użytkownika  Zarejestrowanego,  który  go  zamieścił.  Nie  jest  dozwolone
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zastrzeżenie przez Użytkownika Zarejestrowanego, że Towar stanowi wyłącznie treść o
charakterze reklamowym lub informacyjnym. 

4.  Wystawienie Towaru na Aukcji ma charakter odpłatny. Wysokość opłat za wystawienie
Towaru, ich sprzedaż i usługi dodatkowe określa Załącznik Nr 1.

5. Wystawienie Towaru na Aukcji powinno zawierać:

1) cenę Towaru; 

2) czas, przez który Użytkownik będzie oczekiwał na złożenie oferty na zakup Towaru
(data ważności oferty);

3) opis Towaru;

4) określenie rodzaju płatności wynagrodzenia za Towar; 

5) określenie sposobu dostawy Towaru i kosztów dostawy Towaru do Kupującego;  

6) opcjonalnie określenie innych warunków bezpośrednio przez Sprzedającego.

6. Kupujący biorący udział w Aukcji określa cenę, jaką oferuje za Towar. Cena określona
przez Kupującego w przypadku Aukcji-licytacji jest wiążąca do momentu przebicia jej
przez cenę zaproponowaną przez innego Kupującego,  w przypadku Aukcji  Kup Teraz
cena, wskazana przez Kupującego, jest wiążąca od momentu jej podania. 

7. Umowa  sprzedaży  Towaru  w  przypadku  Aukcji-licytacji  zostaje  zawarta  pomiędzy
Sprzedającym  a  tym  Kupującym,  który  w  chwili  zakończenia  aukcji  zaoferował
najwyższą cenę.  

8.  Umowa  sprzedaży  Towaru  w  przypadku  Aukcji  Kup  Teraz  zostaje  zawarta  pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym, z chwilą zaakceptowania przez Kupującego ceny Towaru
podanej przez Sprzedającego.

9. Organizator  może zablokować  lub  usunąć  Aukcję  w przypadku,  gdy w ramach  danej
Aukcji:

1) Użytkownik podejmuje działania niezgodne z postanowieniami Regulaminu;

2) Użytkownik działa na szkodę Platformy lub jego Użytkowników;

3) Użytkownik podejmuje działania rażąco naruszające interesy Organizatora. 

10. W przypadku określonym w punkcie V.9 Regulaminu Organizator jest  uprawniony
również  do  usunięcia  Użytkownika  z  Platformy oraz  zablokowania  możliwości  jego
ponownej rejestracji na Platformie.

11.  Po  wygraniu  Aukcji  Kupujący  wpłaca  wylicytowaną  kwotę,  powiększoną  o  ew.
dodatkowe składniki, które zostały określone przez Sprzedającego (np. koszt przesyłki),
bezpośrednio na konto Sprzedającego.

12.  Sprzedający  powinien  określić  sposób  zapłaty  oraz  umożliwić  dokonanie  zapłaty
Kupującemu  w  myśl  postanowień  pkt.  IV  lub  przesłać  taką  informację  pocztą
elektroniczną bezpośrednio do Kupującego.

VI. REKLAMACJE PLATFORMY 

1.  W przypadku zastrzeżeń co do sposobu świadczenia usług Platformy, Użytkownik ma
prawo do złożenia reklamacji do Organizatora.

2. Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pomocą
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formularza kontaktowego na adres Organizatora (podany w punkcie I.1.4 Regulaminu) w
terminie  7  (siedmiu)  dni  kalendarzowych  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  stanowiącego
podstawę reklamacji.

3. Reklamacja  Platformy zostanie  rozpatrzona  przez  Organizatora  w  terminie  30
(trzydziestu) Dni Roboczych od daty wpływu reklamacji do Organizatora.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Organizator  jest  administratorem  danych  osobowych  Użytkowników  w  rozumieniu
przepisu art.  7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

2. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług Platformy,
w  celach  marketingowych  (przesyłanie  informacji  o  nowych  produktach  i  usługach
oferowanych przez Organizatora) oraz w celu archiwizacji. 

3. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak jest niezbędne
do korzystania przez Użytkowników z usług Platformy.

VIII. PRAWA AUTORSKIE. 

Za wyjątkiem treści  zamieszczanych  na  Platformie przez  Użytkowników,  Organizatorowi
przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do  Platformy oraz  treści  w  nim  zawartych,
stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

IX. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

1. Prawem  właściwym  dla  umowy  pomiędzy  Użytkownikiem  a  Organizatorem,  której
przedmiotem są usługi świadczone przez Organizatora w ramach Platformy na warunkach
określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 

2.   Wszelkie  spory  związane  z  usługami  świadczonymi  przez  Organizatora  w  ramach
Platformy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

X. ZASADY SPRZEDAŻY I UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW.

1. Użytkownicy  w  ramach  platformy  mogą  tworzyć  w  trybie  on-line  lub  kopiować  do
Platformy bezpośrednio ze swojego komputera pliki będące autorskimi publikacjami lub
publikacjami, do których użytkownik posiada prawo.

2. Użytkownik może stworzone przez siebie publikacje udostępniać innym bezpłatnie lub
odpłatnie.

3. Żeby pobrać publikację  płatną Użytkownik,  który dokonuje jej  zakupu musi  posiadać
dodatnie  saldo  na  koncie.  Jeżeli  nie  posiada  wystarczających  środków  powinien
doładować  swoje  konto  w  serwisie  www.ajavi.com.  Po  zakupie  publikacji  z  konta
Użytkownika zostanie pobrana właściwa kwota.

4. Użytkownik wystawiający własną publikację określa jej cenę w walucie, która obowiązuje
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w jego państwie. Na platformie cena zostanie automatycznie przeliczona na inne waluty,
tak żeby umożliwić zapłatę kupującym, dla których walutą rozliczeniową jest inna waluta
niż waluta autora publikacji.

6. Od każdej sprzedaży Właściciel Platformy pobiera stałą opłatę w wysokości 15% ceny
publikacji  określonej  przez  autora  (Sprzedającego)  oraz  wyrażonej  w  walucie  autora
(Sprzedającego).

7. Autor  (Sprzedający)  może  wystąpić  do  Właściciela  Platformy  z  żądaniem  przelania
zgromadzonych na swoim koncie środków pochodzących ze sprzedaży przesłanych przez
niego  publikacji.  Minimalna  kwota  upoważniająca  do  wypłaty  wynosi  50  PLN  lub
równowartość  tej  kwoty w innej  walucie.  Od każdego przelewu Właściciel  Platformy
pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 4 PLN w przypadku przelewów krajowych.
Dla przelewów międzynarodowych opłata ta wynosi 4 EUR.

8. Wypłata, o której mowa w pkt. 7 odbywa się za pośrednictwem przelewy bankowego lub
transferu poprzez konto PayPal.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r. i stanowi integralną część zawieranej z
Użytkownikiem umowy o świadczenie usług Platformy. Zmiany Regulaminu obowiązują,
ze  względu  na  dobre  obyczaje  oraz  słuszne  interesy  Użytkowników,  po  upływie  7
(siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich opublikowania na stronach Platformy.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.

3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy o świadczenie drogą elektroniczną
usług Platformy, za obowiązujący Regulamin przyjmuje się Regulamin obowiązujący w
chwili  zawarcia  umowy o  świadczenie  drogą  elektroniczną  usług  Platformy,  o  której
mowa w punkcie III.1 Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia drogą elektroniczną usług
Platformy,  w  szczególności  do  składania  oświadczeń  woli  w  postaci  elektronicznej,
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz innych ustaw.

6. Wszystkie ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Wiążącą wersją regulaminu jest wersja polska.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Wysokość opłat za wystawienie Towaru na Aukcji.
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Załącznik nr 1 z dnia 1 sierpnia 2013r. do Regulaminu świadczenia usług platformy
aukcyjnej Ajavi.com

1. Opłaty za przedmioty wystawione na platformie aukcyjnej i opłaty za sprzedaż.

a. Opłata za wystawienie jednej aukcji (aktywacja aukcji on-line) wynosi 1 PLN
brutto,

b. Opłata za promowanie aukcji, tj. nadanie plakietki „Polecane”, co powoduje
okresowe prezentowanie aukcji również na stronie głównej, wynosi 20 PLN
brutto,

c. Opłata za dodatkowe 7 dni trwania aukcji wynosi 1 PLN. 
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