Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr UZ/27/2015 z dnia 15 października 2015 roku

Regulamin Świadczenia Usługi - Prezentacja w Serwisie Dolekarzy.pl (umowa na czas określony)

1.

Przedmiot Regulaminu
1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi – Prezentacja w Serwisie Dolekarzy.pl przez CS
Group Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska
69, spółkę prawa handlowego, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 268645, o
kapitale zakładowym w wysokości 158.051.000 złotych, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 701-00-46-065 (zwaną dalej: „CS GROUP”).
1.2. CS GROUP świadczy usługi na rzecz podmiotów nie będących konsumentami, w tym w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów, zwanych
w dalszej części Regulaminu „Klientami” lub „Klientem”.
1.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Usługi znajdującej się w ofercie CS GROUP. W zakresie innych usług dostępnych w ofercie CS GROUP zastosowanie mają odrębne regulaminy bądź
umowy.

2.

Definicje pojęć:
2.1. Umowa - umowa o świadczenie przez CS GROUP Usługi zawarta pomiędzy CS GROUP a Klientem zgodnie z Regulaminem,
2.2. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Prezentacja w Serwisie Dolekarzy.pl
(umowa na czas określony) wprowadzony uchwałą zarządu CS GROUP nr UZ/27/2015 z dnia
15. października 2015 r.,
2.3. Forma Prezentacji – każda forma przekazu stanowiąca informację o Kliencie, bądź prezentację
oferty handlowej, bądź inne formy wykorzystywania produktów lub usług Klienta, dostarczona
przez Klienta lub opracowana przez CS GROUP na zamówienie Klienta.
2.4. Usługa - działania w ramach portalu dolekarzy.pl, zgodnie z zakresem Pakietów wybranych
przez Klienta. Zakres dostępnych Pakietów określa Załącznik do Regulaminu.
2.5. Pakiet – określony zakres działań oraz Form Prezentacji, do których wykonania zobowiązuje się
CS GROUP, w zakresie Usługi Prezentacja w Serwisie Dolekarzy.pl, wybrany przez Klienta z dostępnych w ofercie CS GROUP. Zakres Pakietów określa Załącznik do Regulaminu.
2.6. dolekarzy.pl
–
serwis
prowadzony
przez
Usługodawcę
pod
adresem: https://www.dolekarzy.pl
2.7. Profil – wizytówka Klienta opublikowane w serwisie dolekarzy.pl.

3.

Przedmiot Umowy.
3.1. CS GROUP świadczy Usługę Prezentacja w Serwisie Dolekarzy.pl.
3.2. Usługa jest realizowana zgodnie ze specyfikacją Pakietów. W zakres Pakietów mogą wchodzić
następujące usługi:
3.2.1. stworzenie Profilu w Serwisie,
3.2.2. opublikowanie informacji o Kliencie na Profilu Klienta,
3.2.3. udostępnienie kalendarza rezerwacji wizyt.
3.2.4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż CS GROUP nie gwarantuje zrealizowania zamierzonego przez Klienta celu gospodarczego.

4.

Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy.
4.1. Zawarcie Umowy następuje w drodze akceptacji przez CS GROUP oświadczeń woli Klienta o
akceptacji Regulaminu oraz oferty handlowej przedstawionej przez CS GROUP.
4.2. Klient może złożyć oświadczenia woli, o których mowa w pkt. 4.1 poprzez:
4.2.1. złożenie oświadczenia woli na piśmie na ręce przedstawiciela CS GROUP, albo przesłanie go do CS GROUP pocztą zwykłą, elektroniczną lub faksem oryginału oświadczenia lub
jego obrazu,
4.2.2. złożenie oświadczenia woli przez udostępniony przez CS GROUP formularz na stronach
internetowych CS GROUP,
4.2.3. złożenie oświadczenia woli przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość (np. telefon).
4.3. Ustala się, że oświadczenia Klienta są ważne przez okres 60 dni od daty ich złożenia.
4.4. CS GROUP akceptuje warunki Umowy poprzez wysłanie Potwierdzenia Zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej, a jeżeli Klient nie wskazał adresu poczty elektronicznej, to na inny
adres wskazany przez Klienta. CS GROUP wraz z Potwierdzeniem Zawarcia Umowy prześle
klientowi Regulamin. Regulamin oraz Potwierdzenie Zawarcia Umowy stanowią integralną
część Umowy. W przypadku rozbieżności między treścią oświadczeń złożonych przez Klienta, a
treścią Potwierdzenia Zawarcia Umowy lub Regulaminu, wiążąca jest treść Potwierdzenia Zawarcia Umowy i Regulaminu.
4.5. Chwilą zawarcia Umowy jest data wskazana w Potwierdzeniu Zawarcia Umowy, o którym mowa w pkt. 4.4.
4.6. Klient może bez podania powodu odstąpić od Umowy w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty wysłania Potwierdzenia Zawarcia Umowy oraz Regulaminu pocztą elektroniczną,
bez obowiązku zapłaty odszkodowania ani odstępnego. Termin na odstąpienie ulega przedłużeniu do 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty wysłania dla wysyłek Potwierdzenia Zawarcia Umowy nie realizowanych pocztą elektroniczną. Oświadczenie złożone po tym terminie
jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy).
4.7. Warunkiem formalnym skuteczności odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i doręczenie go na adres CS GROUP w odpowiednim
terminie wskazanym w pkt. 4.6.
4.8. Oświadczenia woli Klienta, o których mowa w pkt. 4.2.3, są utrwalane na nośnikach danych i
oznaczane numerem UCID, umieszczanym na Potwierdzeniu Zawarcia Umowy, o którym mowa
w pkt. 4.4.

5.

Czas trwania Umowy.
5.1. Umowa zawierana jest na czas określony 12 miesięcy.
5.2. CS GROUP rozpocznie realizację Usługi w terminie nie późniejszym niż 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy lub w terminie późniejszym, ale bezpośrednio po zakończeniu okresu publikacji
poprzedniej tożsamej Formy Prezentacji, pod warunkiem, że Klient spełni wszystkie warunki
niezbędne do rozpoczęcia realizacji Usługi.

6.

Zasady świadczenia Usługi.
6.1. CS GROUP zrealizuje Usługę Prezentacja w Serwisie Dolekarzy.pl zgodnie z Umową, a w szczególności zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z wybranymi przez Klienta Pakietami.
6.2. CS GROUP przygotuje zgodnie z zakresem wybranego Pakietu treści i elementy graficzne do
Profilu Klienta w oparciu o przekazane przez Klienta materiały.
6.3. CS GROUP opublikuje w serwisie dolekarzy.pl Profil Klienta zgodne z zakresem wybranego
Pakietu. Okres publikacji zostanie z góry ustalony na czas określony w pkt.5.1 – 12 miesięcy.

6.4. Przy świadczeniu Usługi, CS GROUP wykorzystuje materiały, treści i informacje udostępnione
przez Klienta, a także ogólnie dostępne, o ile dotyczą Klienta i nie naruszają praw osób trzecich.
6.5. Klient udostępni CS GROUP materiały, treści i informacje w formatach wskazanych przez CS
GROUP, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w
pkt. 4.1 Regulaminu. Klient udziela CS GROUP zgody na wielokrotne pobranie ze strony internetowej wskazanej przez Klienta materiałów, treści i informacji do celów realizacji Umowy.
6.6. W przypadku gdy CS GROUP nie otrzyma we wskazanym w pkt. 6.5 terminie materiałów lub informacji koniecznych do realizacji Umowy, CS GROUP zastrzega sobie prawo do wykorzystania
ogólnodostępnych materiałów i informacji o firmie Klienta w celu realizacji Usługi.
6.7. CS GROUP zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania w każdym czasie treści i innych
elementów Formy Prezentacji jak również zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonej Usługi, w tym zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, zwłaszcza jeśli wymagają tego względy
technologiczne – o ile modyfikacje te nie obniżają jakości świadczonej Usługi. Wprowadzenie
modyfikacji, o których mowa powyżej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
6.8. CS GROUP zastrzega sobie prawo, a Klient wyraża zgodę na zbieranie przez CS GROUP oraz jego partnerów statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usługi.
6.9. Po wprowadzeniu treści na Profilu Klienta, niezbędnych do realizacji umowy, CS GROUP przekaże Klientowi dostęp do Profilu.
6.10.
Wszelkie zmiany treści i elementów graficznych wprowadzonych przez CS GROUP na
profilu Klienta, realizowane są przez Klienta przy użyciu otrzymanych danych dostępowych do
profilu w serwisie dolekarzy.pl.

7.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności CS GROUP.
7.1. CS GROUP ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za swoje działania i to w
granicach normalnych następstw takiego działania. Odpowiedzialność CS GROUP zostaje
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego CS GROUP i wyłącznie do wysokości
rzeczywistej szkody.
7.2. Wyłączona jest odpowiedzialność CS GROUP względem Klienta w przypadku:
7.2.1. opublikowania nieaktualnych lub niepoprawnych danych, jeżeli zmiany danych nie
zostały zgłoszone CS GROUP w sposób przewidziany w Regulaminie w terminie
umożliwiającym ich wprowadzenie, lub dane zostały wprowadzone na podstawie strony
internetowej Klienta;
7.2.2. udostępnienia przez Klienta loginu i/lub hasła do profilu osobie trzeciej;
7.2.3. działania siły wyższej;
7.2.4. działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za działania których CS GROUP nie
ponosi odpowiedzialności;
7.2.5. działań Klienta na Profilu;
7.2.6. naruszenia przez Klienta poprzez treści publikowane w Profilu przepisów prawa
regulujących zasady prowadzenia działalności zawodowej przez Klienta.
7.3. CS GROUP ma prawo w każdym czasie powstrzymać się od świadczenia Usługi, w przypadku
gdy w ocenie CS GROUP świadczenie Usługi mogłoby narazić CS GROUP na szkodę lub utratę
dobrego imienia. W takim przypadku Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu
nienależytego wykonania Umowy.
7.4. CS GROUP zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do serwisu dolekarzy.pl, w przypadku
awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, ulepszeń bądź aktualizacji bez
wcześniejszego informowania Klienta.
7.5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na adres mailowy CS GROUP dok@csgroup.pl. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie reklamacji. CS GROUP rozpatrzy reklamację Klienta w ter-

minie 20 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Klientowi na piśmie lub
za pośrednictwem poczty e-mail.

8.

Własność intelektualna, odpowiedzialność za materiały.
8.1. Klient oświadcza, że dostarczone przez Klienta treści i materiały graficzne, jak również ogólnodostępne na stronie internetowej Klienta, takie jak znaki towarowe, logotypy, nazwy handlowe
oraz materiały informacyjne, nie naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
dóbr osobistych ani też praw autorskich osób trzecich, a Klient jest uprawniony do używania,
kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania ww. materiałów, w szczególności w zakresie
koniecznym do realizacji postanowień Umowy.
8.2. CS GROUP zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji dostarczonych przez Klienta treści lub
materiałów graficznych, jeżeli w jego ocenie naruszają one przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ich publikacja może stanowić czyny nieuczciwej konkurencji, naruszać dobra osobiste osób trzecich lub godzić w dobre obyczaje.
8.3. Klient w celu umożliwienia należytego świadczenia Usługi przez CS GROUP zgodnie z zawartą
Umową udziela CS GROUP nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej licencji na materiały słowne, graficzne oraz słowno-graficzne, w tym utwory (w szczególności grafiki, teksty,
znaki towarowe) przekazane CS GROUP (bezpośrednio lub poprzez wskazanie właściwej strony internetowej do ich pobrania) w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalania jakąkolwiek techniką w dowolnym formacie, na jakimkolwiek nośniku, w tym w szczególności cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w dowolnym formacie, na jakimkolwiek nośniku,
w tym w szczególności cyfrowo, wprowadzania do obrotu, do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności do baz danych, sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, dokonywania opracowań, publikacji i rozpowszechniania, w
szczególności we wszystkich aktualnych i przyszłych usługach świadczonych przez CS GROUP
na rzecz Klienta, jak również na potrzeby tworzenia akcji i materiałów promocyjnych usług CS
GROUP - na terenie Polski oraz zagranicą.
8.4. CS GROUP nie odpowiada za treści publikowane przez Klienta w serwisie dolekarzy.pl. W przypadku gdyby stosownie do przepisów prawa jakiegokolwiek państwa CS GROUP ponosił taką
odpowiedzialność, Klient zobowiązany jest zwolnić CS GROUP z odpowiedzialności i pokryć
szkodę. W takim przypadku, Klient zobowiązuje się do złożenia odpowiednich oświadczeń woli
a także wzięcia udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych lub sądowych i jeśli
to możliwe wstąpienia do sprawy w miejsce CS GROUP. Klient pokryje wszelkie szkody CS
GROUP, jak również zwróci CS GROUP na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie CS
GROUP poniósł w związku z roszczeniami, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym koszty
doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz
zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

9.

Wynagrodzenie CS GROUP i odszkodowanie.
9.1. Klient dokonuje płatności za Usługę na zasadach, w terminach i z częstotliwością określoną w
Potwierdzeniu Zawarcia Umowy, Harmonogramie Płatności stanowiącym załącznik do Potwierdzenia Zawarcia Umowy oraz Regulaminie.
9.2. Wynagrodzenie płatne jest z góry na podstawie proformy, zgodnie z Harmonogramem Płatności. Nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi CS GROUP wystawi fakturę VAT.
9.3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze VAT lub proformie rachunek CS GROUP, we wskazanych w nich terminach.
9.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia, CS GROUP ma prawo
wstrzymać realizację Usługi lub ograniczyć jej funkcjonalność do czasu dokonania zaległej płatności przez Klienta, pozostając w gotowości do wznowienia Usługi, z zastrzeżeniem postano-

wień pkt. 9.9. Regulaminu. Za okres pozostawania w gotowości do wznowienia Usługi CS GROUP przysługuje pełne wynagrodzenie.
9.5. W przypadku dokonania płatności, Usługa wstrzymana stosownie do postanowień pkt. 9.4
jest wznawiana, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania płatności, jeżeli dana Forma Prezentacji jest dostępna. W przypadku gdy dana Forma Prezentacji nie jest
dostępna CS GROUP rozpocznie świadczenie Usługi w ramach innej dostępnej Formy Prezentacji o analogicznej wartości lub zaproponuje Klientowi inny produkt z oferty CS GROUP.
9.6. W przypadku wstrzymania realizacji Usługi stosownie do postanowień. 9.4. CS GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Klienta z tytułu wstrzymania Usługi.
9.7. Klient otrzymuje faktury w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej są wysyłane
do Klienta na jego adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej, z którego CS GROUP będzie wysyłał faktury to dok@csgroup.pl. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania
faktury w formie elektronicznej i w tym celu może złożyć oświadczenie na piśmie.
9.8. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, gdy CS GROUP uzależnia
rozpoczęcie świadczenia Usługi od wcześniejszej zapłaty kwoty wskazanej w Umowie, CS GROUP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rozwiązując
Umowę CS GROUP może obciążyć Klienta kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości
40% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie, lub w przypadku braku określenia w
Umowie wysokości wynagrodzenia, 40% wartości wynagrodzenia za okres 12 miesięcy trwania
Umowy, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Klienta.
9.9. CS GROUP zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym na
dzień złożenia oświadczenia w następujących przypadkach:
9.9.1. zwłoki w zapłacie całości lub części Wynagrodzenia, trwającej dłużej niż 60 dni licząc od
najwcześniejszego terminu płatności nieuregulowanego w pełni Wynagrodzenia , po
uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności w terminie nie
krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania;
9.9.2. naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy, utrudniającego lub
uniemożliwiającego prawidłową realizację Usługi przez CS GROUP;
9.9.3. w sytuacji o której mowa w pkt. 7.3 Regulaminu.
9.10.
Po rozwiązaniu Umowy w trybie wskazanym w pkt. 9.9, Klient zobowiązany będzie do
niezwłocznej zapłaty całości zadłużenia wymagalnego wraz z należnymi kosztami czynności
windykacyjnych i odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki. Rozwiązując Umowę, CS GROUP może dodatkowo obciążyć Klienta kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40%
wartości Wynagrodzenia za okres 12 miesięcy trwania Umowy, z tytułu przedterminowego
rozwiązania Umowy z winy Klienta.
9.11.
Ceny wymienione w Umowie są cenami netto. Ceny zostaną powiększone o podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

10. Zasady naliczania opłat i prowizji za czynności windykacyjne.
10.1.
W przypadku zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia, CS GROUP może wykonywać w ramach Umowy dodatkowe czynności windykacyjne. CS GROUP zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami tych działań zgodnie z poniższą tabelą:

Czynność

Cennik

a) wysłanie do Klienta monitu SMS

2 zł

b) wysłanie do Klienta monitu e-mail

3 zł

c)

wykonanie do Klienta monitu telefonicznego

d) wysłanie do Klienta wezwania do zapłaty

5 zł
15 zł

e) wysyłanie do Klienta ponownego wezwania do zapłaty 25 zł

f)

wysłanie do Klienta ostatecznego wezwania do zapłaty 30 zł

g)

ustalenie przez CS GROUP nowego adresu Klienta

h) opłata za windykacyjną wizytę w siedzibie Klienta
i)

j)

50 zł
110 zł

opłata za czynności windykacyjne prowadzone przez w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów przez CS
podmioty zewnętrzne
GROUP
prowizja za zmianę warunków Umowy – w zakresie 2% od kwoty ustalonej zgodnie z
harmonogramu płatności, lub rozłożenia zadłużenia na
postanowieniami pkt. 9.8, przy
raty
czym nie mniej niż 200 zł

10.2.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia CS GROUP decyduje o wyborze i częstotliwości działań windykacyjnych, przy czym każde kolejne działanie jest podejmowane
przez CS GROUP nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego
działania, za wyjątkiem sytuacji, gdy CS GROUP odstąpi od pobrania opłaty za dane
działanie. Łączna suma opłat za działania wymienione w punkcie 10.1 lit a) do g), nie może
przekroczyć kwoty 300 zł miesięcznie, dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku
prawnego.
10.3.
W uzasadnionych przypadkach CS GROUP ma prawo podjąć kolejne działania, w
szczególności w postaci wizyty windykacyjnej w siedzibie Klienta lub zlecenia dochodzenia
wymagalnych wierzytelności przez zewnętrzne firmy windykacyjne. Łączna suma opłat za
czynności wymienione w punkcie 10.1. lit h) do j) nie może przekroczyć w danym miesiącu
kwoty 1000 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego.

11. Postanowienia końcowe.
11.1.
Wszystkie pisma i oświadczenia, o których mowa w Regulaminie składane między
stronami, dla których nie jest zastrzeżona forma pisemna, mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub za pomocą faksu i są uznawane za skutecznie doręczone jeżeli zostały wysłane na ostatni wskazany przez stronę Umowy adres e-mail lub adres pocztowy.
11.2.
Klient jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w
Umowie. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni wskazany adres pocztowy lub elektroniczny uznana będzie za skutecznie doręczoną.
11.3.
CS GROUP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku
podjęcia decyzji o zmianie Regulaminu, CS GROUP umieści jego ujednoliconą wersję na stronie
Internetowej CS GROUP. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w każdej chwili na stronie Internetowej CS GROUP pod
adresem ofirmie.csgroup.pl/regulaminy.
11.4.
CS GROUP zastrzega sobie prawo do przeniesienia bez zgody Klienta w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umów
zawartych z Klientem na inny podmiot.
11.5.
Nieważność żadnego z postanowień nie będzie skutkować nieważnością całej Umowy.
W miejsce nieważnych postanowień wejdą postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
11.6.
W sprawach nie uregulowanych Umową ani Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
11.7.
Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy Klient i CS GROUP poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby CS GROUP.

11.8.
Klient wyraża zgodę na publikowanie przez CS GROUP jego danych w formie wpisu
podstawowego po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy.
11.9.
Po zakończeniu Umowy CS GROUP na żądanie Klienta usunie treści lub elementy graficzne wprowadzone w ramach świadczenia Usługi.
11.10.
Klient zawierając Umowę akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 20 października 2015 roku

