Regulamin serwisu
I.

KIM JESTEŚMY

1. Serwis edukacyjny EduPanda.pl jest platformą internetową z płatnym dostępem
założoną oraz prowadzoną przez firmę Grzegorz Mazur NEKO z siedzibą w:
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
NIP 8133529979
II.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONT AKTYWOWANYCH I
NIEAKTYWOWANYCH

1. Konto aktywowane jest to konto na serwisie EduPanda.pl na którym Użytkownik
ma wykupiony abonament o którym mowa w dalszej części regulaminu.
2. Konto na serwisie EduPanda.pl udostępniane jest na zasadzie 1 konto dla jednej
osoby fizycznej.
3. Użytkownik zobowiązany jest do pilnowania swoich danych dostępu (adresu
email i hasła) i nie udostępniana ich innym osobom.
4. Jakiekolwiek udostępnienie tych danych, czy „użyczenie” swojego konta na
serwisie EduPanda.pl osobom trzecim stanowi złamanie Regulaminu serwisu
EduPanda.pl
5. Użytkownik może w dowolnej chwili skasować swoje konto na serwisie
EduPanda.pl, powiadamiając o tym obsługę serwisu mailowo pod adresem
kontakt@edupanda.pl. W przypadku konta z wykupionym abonamentem serwis
nie zwraca wtedy kwoty abonamentu.

III.

CO OFERUJEMY BEZPŁATNIE

1. Serwis EduPanda.pl jako przyjmujący zamówienie zobowiązuję się do
udostępnienia materiałów w postaci rozwiązanych zadań oraz zgromadzonych
materiałów tematycznych – mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów,
mechanika budowli (zwanych dalej „materiałami”), a użytkownik serwisu
EduPanda.pl do darmowej rejestracji, uzyskując tym samym możliwość
wykupienia dodatkowych materiałów w postaci abonamentu 30 dniowego.

2. Część materiałów dostępnych na serwisie EduPanda.pl udostępniana jest
użytkownikom nieodpłatnie, przy czym nie jest wymagana rejestracja konta na
naszym serwisie, aby mieć dostęp do tych materiałów (użytkownik
niezarejestrowany ma dostęp do tych samych materiałów co użytkownik
zarejestrowany z nieaktywowanym kontem).
3. Użytkownik może korzystać z materiałów o których mowa w punkcie 2 przez
Internet w trybie online, albo ściągnąć na swój twardy dysk w komputerze i
korzystać z nich bez dostępu do Internetu.
4. Rejestracja konta na serwisie EduPanda.pl obejmuje udostępnienie swojego
imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz uczelni na której użytkownik studiuje.
Udostępniając te dane użytkownik:
a. zgadza się na otrzymywanie informacji komercyjnych od serwisu EduPanda.pl
na podany adres email
b. nie zgadza się na udostępnianie tych danych osobom trzecim

5. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim materiałów nieodpłatnych, o
których mowa w punkcie 2. Stanowią one własność chronioną prawem autorskim.
6. Dostęp do materiałów, o których mowa w punkcie 2 jest bezterminowy.
7. W ramach serwisu youtube.pl oferujemy darmowe kursy multimedialne

IV.

CO OFERUJEMY W RAMACH PANELU KLIENTA

1. W ramach Abonamentu płatnego Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnej części
serwisu o której szerzej można dowiedzieć się pod adresem
www.edupanda.pl/aktualnosci
2. Dostęp do pozostałych materiałów (rozszerzona część serwisu), które nie są
darmowe wymaga:
a. rejestracji konta na serwisie EduPanda.pl zgodnie z podanymi wcześniej
zasadami
b. aktywować dostęp do rozszerzonej części serwisu poprzez opłacenie
abonamentu
3. Abonament płatny jest z góry, opłata abonamentu przedłuża ważność
aktywowanego konta użytkownika o ilość dni którą gwarantuje dany abonament.

4. Użytkownik ma możliwość przedłużenia ważności konta kiedy ona jeszcze nie
wygasła (np. 5 dni przed końcem abonamentu), wtedy ważność konta zostanie
przedłużona o kolejne 30 dni (30+5 pozostałych).
5. Użytkownik ma możliwość reaktywacji konta, gdy już kiedyś korzystał z płatnej
części serwisu ale wygasł jego abonament.
6. Wysokość abonamentu jest podana na naszej stronie internetowej.
7. Serwis EduPanda.pl nie wymaga od Użytkownika żadnych innych form
rozwiązania umowy, poza brakiem opłacenia abonamentu.
8. Użytkownik, który opłacił abonament i uzyskał dostęp do materiałów, nie może
żądać zwrotu tej kwoty.
9. Warunkiem zawarcia umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą jest
przestrzeganie postanowień regulaminu oraz zakupienie Abonamentu. Po
zakupieniu kursu zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupujący traci
prawo do odstąpienia od umowy.
10. Wszelkie reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną podając dane
Użytkownika (adres e-mail) wykorzystywane przy logowaniu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
11. Po każdorazowej transakcji (opłata abonamentu) serwis EduPanda.pl przesyła
Użytkownikowi potwierdzenie uzyskania dostępu do rozszerzonej części serwisu.
V.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ NA SERWISIE EDUPANDA.PL

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane na serwisie EduPanda.pl stanowią
własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich udostępniania
osobom trzecim.
2. Serwis EduPanda.pl zezwala Użytkownikom na ściąganie materiałów na twardy
dysk komputera, jeżeli jest to technicznie możliwe, ale tylko do użytku własnego,
nie można udostępniać ich osobom trzecim.
3. Serwis EduPanda.pl zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych,
językowych i pisarskich w zawartości materiałów, nie gwarantuje poprawności i
kompletności informacji w nich zawartych oraz nie gwarantuje efektywności
materiałów.

VI.
Płatność za inne usługi
1. Istnieje możliwość uiszczenia wcześniej ustalonej kwoty za wykonanie innych
usług np. prac projektowych za pośrednictwem naszej strony.

VII.

ZASADY KOŃCOWE

1. Jakiekolwiek naruszenia powyższego Regulaminu przez Użytkownika mogą
skutkować skasowaniem jego konta w serwisie.
2. Serwis EduPanda.pl nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności
materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością jej używania.
3. Serwis EduPanda.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą między innymi
identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania ze strony internetowej.
Ciasteczka mogą zawierać dane osobowe przeglądających stronę internetową
EduPanda.pl
4. Serwis EduPanda.pl nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego dostępu do
materiałów. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek
zdarzeń niezależnych, awarii technicznych itp.

