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REGULAMIN USŁUGI INTEGRACJI APLIKACJI REDCART  

Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DOSTAWCY/HURTOWNI 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usługi „INTEGRACJI 

APLIKACJI REDCART Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / 

HURTOWNI”. 

2. Skorzystanie z usługi „INTEGRACJI APLIKACJI REDCART Z SYSTEMEM 

INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / HURTOWNI” jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Aktualny cennik wraz ze specyfikacją usługi „INTEGRACJA APLIKACJI REDCART Z 

SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / HURTOWNI” dostępny jest na 

stronach internetowych serwisu www.redcart.pl 

4. Realizacja usługi „INTEGRACJA APLIKACJI REDCART Z SYSTEMEM 

INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / HURTOWNI” możliwe jest jedynie dla sklepu 

internetowego działającego w oparciu o oprogramowanie RedCart. 

5. Warunkiem uruchomienia usługi „INTEGRACJA APLIKACJI REDCART Z 

SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / HURTOWNI” jest wcześniejsze 

całościowe opłacenie usługi zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na 

stronach serwisu www.redcart.pl 

 

§ 2 Definicje 

1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-

306 Wałbrzych zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 

0000348556 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP: 886-294-16-15 

2. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, dla której Usługodawca wykonuje usługę 

„INTEGRACJI APLIKACJI REDCART Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 

DOSTAWCY/HURTOWNI”. 
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3. Dostawca / hurtownia – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, umożliwiająca połączenie się z 

ofertą produktową, a następnie jej udostępnienie – po uprzedniej autoryzacji ze 

strony Klienta – w sklepie internetowym RedCart.  

 

§ 3 Usługa 

1. Klient, włączając moduł do integracji ma pełną świadomość, że pliki i treści 

przekazywane w ramach integracji, stanowią własność hurtowni. 

2. Klient oświadcza, że ma pełne prawa do korzystania z plików i treści 

przekazywanych w ramach integracji przez Dostawcę. Prawo takie, Klient nabywa 

dokonując rejestracji na stronie hurtowni i/lub podpisując z nią umowę lub w 

innej formie określonej przez warunki współpracy przedstawione przez 

Dostawcę. 

3. Klient ma obowiązek przed rozpoczęciem korzystania z usługi „INTEGRACJI 

APLIKACJI REDCART Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / 

HURTOWNI” nawiązać współpracę z hurtownią, której produkty zamierza 

prezentować w swoim sklepie. Poprzez nawiązanie współpracy rozumiane jest 

dokonanie rejestracji na stronie internetowej Dostawcy i/lub podpisanie 

stosownej umowy o współpracy uprawniającej do prezentowania oferty Dostawcy 

w sklepie internetowym Klienta. 

4. Klient ma obowiązek dokonać po stronie Dostawcy wszelkich opłat dodatkowych 

wymaganych przez Dostawcę, jeśli takie opłaty występują (np. opłata za  dostęp 

do plików z cennikami lub dostęp do API). 

 

§ 4 Odpowiedzialność Stron 

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu poprawnej 

realizacji usługi „INTEGRACJA APLIKACJI REDCART Z SYSTEMEM 

INFORMATYCZNYM DOSTAWCY / HURTOWNI”. 

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby aktualizacje danych (stany 

magazynowe i ceny) wykonywane były możliwie często. Usługodawca nie bierze 

odpowiedzialności za częstotliwość aktualizacji plików z ofertą produktową po 

stronie Dostawcy. 
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3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe działania osób trzecich 

mających wpływ na wykonanie usługi, a ponadto nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, 

energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy. 

4. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku 

wystąpienia zdarzenia siły wyższej, bądź w rezultacie działań lub zaniechań, za 

które strona nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie łączy teleinformatycznych, 

opóźnienia dostawców materiałów lub oprogramowania zewnętrznego itp.) o ile 

zdarzenia te uniemożliwią wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. W 

przypadku, gdyby opisane zdarzenia stanowiły jedynie przeszkodę utrudniającą, a 

nieuniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy, każda ze Stron Umowy 

dołoży najwyższej staranności, w celu należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy pomimo wystąpienia zdarzenia.  

5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody polegające 

na utracie przez druga Stronę korzyści, które ta Strona by uzyskała gdyby szkody 

nie wyrządzono.  

6. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, 

wyłącza roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. 

7. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie plików z ofertą produktową 

Dostawcy, które są koniecznie do prawidłowego działania systemu integracyjnego. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazywane informacje, dane, w tym dane 

autoryzacyjne koniecznie do prawidłowego działania systemu integracyjnego. 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie 

integracyjnym, bez konieczności wcześniejszego informowania Klienta. 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji plików z ofertą produktową 

Dostawcy, jeśli zajdzie taka potrzeba i/lub jeśli pojawi się konieczność aktualizacji 

plików z ofertą produktową spowodowana poprawnym działaniem systemu  

integracyjnego. 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przekazywane 

przez Dostawcę w ramach integracji. 
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12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych przekazywanych w 

integracji oraz ich kompatybilności z oprogramowaniem sklepowym oraz 

oświadcza, że wszelkie roszczenia z tego tytułu, kierowane powinny być do 

Dostawcy dostarczającego ofertę produktową.  

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do dnia zakończenia 

świadczenia usługi, o której mowa w niniejszej Umowie lub do dnia zakończenia 

świadczenia głównej Usługi sklepu internetowego RedCart. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej 

www.redcart.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do 

niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w 

dniu złożenia zamówienia. 

4. Wszelkie ustalenia ustne pomiędzy Klientem, a Usługodawcą lub pracownikami 

działającymi w imieniu Usługodawcy, nie są wiążące i wymagają pisemnego 

potwierdzenia. 

5. Usługodawca i Klient deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów 

wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego 

porozumienia. 

6. Ponadto Usługodawca i Klient ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy 

stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie 

sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania całości lub części 

usługi, o której mowa w niniejszej umowie osobie lub osobom trzecim. 

 

 

 


