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REGULAMIN  
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną  

za pośrednictwem serwisu <https://autoreport.info> z dnia 31 stycznia 2023 roku 
 

§ 1 Definicje 
Autoreport – Sławomir Flis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CarView Sławomir Flis ze 
stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie, przy ul. Grzybowska 37, 00-
844 Warszawa, NIP: 4990193051, REGON: 524056354 będący właścicielem serwisu 
<https://autoreport.info> 

Konto – zbiór zasobów obejmujący dane podmiotu korzystającego z serwisu <https://autoreport.info> 
oraz informacje o działaniach takiego podmiotu w ramach ww. strony internetowej prowadzone przez 
właściciela serwisu pod unikalną nazwą (login), dostępne dla podmiotu korzystającego po 
wprowadzeniu ustalonego przez niego hasła. 

PayPro – PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935. 

Stripe – Stripe Payments Europe, Limited (“SPEL”); Stripe Technology Europe, Limited (“Stripe PSP”) 
z siedzibą w Dublinie, zarejestrowana w Central Bank of Ireland pod numerem referencyjnym: C187865. 

Pojazd – każdy pojazd mechaniczny dający się zidentyfikować według numeru VIN rozpoznawanego 
w ramach zasobów udostępnianych przez serwis <https://autoreport.info>. 

Raport – dokument cyfrowy udostępniany odpłatnie dla użytkownika serwisu <https://autoreport.info> 
w formie elektronicznej pod indywidualnie wygenerowanym linkiem. 

Regulamin – niniejszy dokument.  

Serwis –platforma internetowa o charakterze otwartym prowadzona pod adresem 
<https://autoreport.info>. 

Token – jednostka rozliczeniowa pozwalająca na wymianę jej na odpłatne produkty i usługi oferowane 
w ramach serwisu <https://autoreport.info>. 

USA – Stany Zjednoczone Ameryki. 

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone za pośrednictwem <https://autoreport.info>. 

Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez <https://autoreport.info>. 

 
§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Serwisu określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie Usług 
Elektronicznych realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu z 
wykorzystaniem Serwisu. 

2. Regulamin Serwisu jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).  

3. Zapoznanie się przez Użytkownika i akceptacja Regulaminu są warunkami koniecznymi do 
korzystania z Serwisu. 

4. Serwis skierowany jest do wszelkich podmiotów zainteresowanych nabyciem Raportów aut z 
USA i Kanady. 

 

§ 3 Członkostwo i Konto 
1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz ważny dowód osobisty lub paszport, oraz osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu 
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

2. Użytkownik działa w ramach Serwisu za pomocą Konta.  
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3. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto. 

4. Użytkownik może zrezygnować z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie dyspozycji 
zamknięcia konta na adres kontakt@autoreport.info.  

5. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik. Na Użytkowniku spoczywa 
odpowiedzialność należytego zabezpieczenia dostępu do Konta. 

 

§ 4 Usługi Elektroniczne oferowane za pośrednictwem Serwisu 
1. Autoreport za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi Elektroniczne polegające na: 

a. umożliwieniu założenia Konta; 

b. uzyskania przez Użytkownika informacji, czy w zasobach Autoreport znajduje się 
Raport dotyczący Pojazdu poszukiwanego przez Użytkownika; 

c. zakupu przez użytkownika Tokenów, które mogą zostać wymienione na wybrane przez 
Użytkownika Raporty i usługi oferowane przez Autoreport; 

d. uzyskania wglądu do treści Raportów pozyskanych w ramach Konta z możliwością ich 
pobrania do zasobów prywatnych za pośrednictwem przeglądarki. 

2. Usługi określone w ust. 1. a. – b. powyżej świadczone są nieodpłatnie. 

3. Usługi określone w ust. 1. c. – d. powyżej świadczone są odpłatnie. 

 

§ 5 Zakup Tokenów i generowanie Raportu 
1. Użytkownik za pośrednictwem wyszukiwarki udostępnionej w ramach Serwisu ustala, czy w 

jego zasobach znajduje się Raport dotyczący Pojazdu pozostającego w zainteresowaniu 
Użytkownika. 

2. W celu uzyskania dostępu do Raportu dotyczącego Pojazdu pozostającego w zainteresowaniu 
Użytkownika koniecznym jest podjęcie następujących działań: 

a. rejestracja Konta przez Użytkownika; 

b. zakup Tokenów wymienialnych na Raporty; 

c. wybór Raportu, którego uzyskaniem Użytkownik jest zainteresowany; 

d. wymiana zakupionych wcześniej Tokenów na wybrany przez Użytkownika Raport. 

3. Zakup Tokenów umożliwiających wygenerowanie i uzyskanie dostępu do Raportu odbywa się 
w ramach pakietów oferowanych w ramach Serwisu. Parametry pakietów oferowanych w 
ramach Serwisu mogą zmieniać się w czasie w zależności od decyzji Autoreport. Zmiana ta nie 
stanowi zmiany Regulaminu. 

4. Płatności w ramach Serwisu mogą być realizowane za pośrednictwem bramki internetowej 
Przelewy24 oferowanej przez PayPro. W takim wypadku sposób płatności i warunki jej realizacji 
podlegają odrębnemu regulaminowi PayPro. 

5. Płatności w ramach Serwisu mogą być realizowane za pośrednictwem bramki internetowej 
Stripe. W takim wypadku sposób płatności i warunki jej realizacji podlegają odrębnemu 
regulaminowi Stripe. 

6. Raz zakupione Tokeny mogą zostać spożytkowane wyłącznie na usługi i produkty oferowane 
w ramach Serwisu. 

7. Tokeny nie podlegają zwrotnej wymianie na środki pieniężne. 

8. Tokeny są ważne bezterminowo w ramach Konta.  

9. Tokeny nie podlegają transferowi na inne Konto. 

10. Raport jest generowany w języku angielskim, w postaci cyfrowej pod linkiem udostępnionym 
Użytkownikowi w ramach Konta. 

11. Dostęp do Raportu jest ważny przez 90 dni za pośrednictwem Konta. 
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12. Użytkownik może pobrać treść Raportu za pośrednictwem przeglądarki do zasobów 
prywatnych. 

 
§ 6 Treść Raportu 

1. Autoreport nie dokonuje osobiście audytu Pojazdów pod kątem sporządzenia Raportu. 

2. Autoreport nie odpowiada za aktualność treści Raportu ani za kompletność informacji zawartych 
w Raporcie. 

3. Wszelkie braki informacyjne lub nieścisłości dotyczące treści prezentowanych w Raporcie są 
niezależne od Autoreport i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji bądź dochodzenia od 
Autoreport odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie. 

4. Autoreport informuje Użytkownika, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Raport nie 
powinien być traktowany jako dokument ostatecznie przesądzający o zawarciu transakcji 
zakupu danego Pojazdu przez Użytkownika i w tym zakresie może być jedynie materiałem 
pomocniczym. 

5. Autoreport nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność faktycznego stanu Pojazdu z treścią 
Raportu jak został dla tego Pojazdu pozyskany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. 
W szczególności Autoreport nie odpowiada za: 

a. niezgodność faktycznego stanu technicznego Pojazdu ze stanem ujawnionym w 
Raporcie; 

b. niezgodność faktycznej historii użytkowania Pojazdu ze stanem ujawnionym w 
Raporcie; 

c. niezgodność stanu licznika Pojazdu ze stanem ujawnionym w Raporcie; 

d. niezgodność wszelkich faktycznych aspektów wizualnych pojazdu ze stanem 
ujawnionym w Raporcie; 

e. przydatność Pojazdu do użytkowania, możliwość jego rejestracji na terenie Unii 
Europejskiej bądź gdziekolwiek indziej i zgodność jego parametrów technicznych i 
prawnych z obowiązującymi normami technicznym i przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

6. Raport generowany jest na wyłączne potrzeby Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa 
wykorzystywania wygenerowanego Raportu dla potrzeb komercyjnych. 

 
§ 7 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Usługi Elektroniczne mają charakter otwarty i częściowo odpłatny na zasadach wskazanych w 
Regulaminie. Z Usług Elektronicznych może korzystać każdy Użytkownik posiadający 
urządzenia spełniające wymagania techniczne niezbędne do współpracy z siecią Internet oraz 
Serwisem.  

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika 
urządzenia umożliwiającego:  

a. dostęp do sieci Internet; 

b. przeglądanie zasobów Internetu; 

c. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. 

3. Nadto, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika sprawnej skrzynki e-mail zapewniającej 
możliwość łączenia i wymiany danych w Internecie. 

4. Autoreport zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej Safari (wersja aktualna), Chrome 
(wersja aktualna), Opera (wersja aktualna), Internet Explorer (wersja aktualna) z zachowaniem 
standardowych ustawień (funkcje typu blokada plików cookies lub Adblock mogą uniemożliwić 
prawidłowe korzystanie z Serwisu).  
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§ 8 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych 
1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia 

korzystania z Serwisu za pomocą Internetu. 
2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje rozwiązana w chwili zakończenia 

korzystania z Serwisu za pomocą Internetu. 
 

§ 9 Zamieszczanie i udostępnianie treści przez Użytkownika w ramach Serwisu 
1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie 

wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw autorskich, 
praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób i podmiotów trzecich. 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta innego 
Użytkownika oraz podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym z 
wykorzystaniem Serwisu. 

 
§ 10 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu może złożyć Użytkownik listownie na adres 
Autoreport albo za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@autoreport.info w terminie 
30 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się lub przy dochowaniu należytej staranności 
mógł się dowiedzieć o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji.  

2. Reklamacja złożona po upływie terminu, o którym mowa powyżej nie zostanie rozpoznana, o 
czym Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony. Nie uchybia to uprawnieniom 
Użytkownika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres 
do korespondencji, opisać szczegółowo okoliczności i datę nieprawidłowości związanej z 
działaniem Serwisu lub Usługami Elektronicznymi, a jeżeli reklamacja jest związana z 
dokonaniem wpłaty na poczet realizacji przez Autoreport Usług Elektronicznych świadczonych 
odpłatnie w ramach Serwisu, również załączyć stosowne potwierdzenie przelewu bankowego. 

4. Autoreport ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności 
wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela banku czy instytucji finansowej lub 
dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji, termin na odpowiedź ulega 
przedłużeniu o czas uzyskania przez Autoreport takich informacji. 

5. Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

6. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sprawach 
konsumenckich, w szczególności prawo do zwrócenia się do rzecznika konsumentów. 

 
§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Podstawą reklamacji nie mogą być indywidualne ustawienia łącza internetowego z jakiego 
korzysta Użytkownik oraz komputera, monitora lub innego urządzenia za pomocą, którego 
Użytkownik łączy się z Serwisem będące przyczyną uniemożliwienia lub zniekształcenia 
jakiejkolwiek operacji dokonanej przez Użytkownika w ramach Serwisu. 

2. Autoreport nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia serwera poczty 
elektronicznej Użytkownika, które uniemożliwiają zapoznanie się z korespondencją nadaną 
przez Autoreport. 

3. Autoreport nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania organów administracji 
publicznej, banków, instytucji finansowych, dostawców energii i innych podmiotów, których 
działania mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.  
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4. Autoreport ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu w związku z koniecznością 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w jego 
zakresie.  

5. Autoreport ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu lub Konta ze względów 
bezpieczeństwa, w tym ze względu stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowego korzystania 
z Serwisu lub Konta, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy 
Użytkownika lub Autoreport, na czas niezbędny do usunięcia występujących zagrożeń lub 
nieprawidłowości. 

6. Autoreport nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające 
z zagrożeń, jakie towarzyszą przeglądaniu sieci Internet. 

7. Autoreport nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu i 
Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
oraz Regulaminu. 

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane za 
pośrednictwem i w ramach Serwisu skutkujące złożeniem oświadczenia woli. W szczególności 
zaś Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia woli skutkujące 
nawiązaniem z Autoreport stosunku prawnego skutkującego odpłatnością i obowiązkiem 
zapłaty przez Użytkownika na rzecz Autoreport.  

9. Autoreport zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności wynikających ze stosunku 
prawnego skutkującego odpłatnością zainicjowanego przez Użytkownika w ramach Serwisu lub 
zastosowania dodatkowych metod autoryzacji, gdy okoliczności towarzyszące zainicjowaniu 
takich działań uzasadniają wątpliwości, co do ich autentyczności, autoryzacji lub zgodności z 
przepisami prawa. 

10. Autoreport nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję w Konto Użytkownika przez 
osoby inne aniżeli Użytkownik, w szczególności zaś Autoreport nie ponosi odpowiedzialności 
za skutki wynikłe z uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osoby inne aniżeli 
Użytkownik i zainicjowanie oraz realizację odpłatnych usług ofertowanych za pośrednictwem 
Serwisu. 

 

§ 12 Prawa autorskie  
1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały tekstowe oraz multimedialne objęte są ochroną 

przewidzianą dla nich w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś 
w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie baz danych 
oraz ustawie – Prawo własności przemysłowej.  

2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, 
Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz 
danych. 

 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Autoreport zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

2. Regulamin jest ogólnodostępny pod adresem https://autoreport.info/regulamin.pdf. 

3. Wszelkie spory związane z działaniem Serwisu, Usługami Elektronicznymi i Regulaminem 
podlegają prawu polskiemu. 

4. W przypadku gdy uczestnikiem sporu nie jest konsument, sądem właściwym w zakresie, w 
jakim nie uchybia to przepisom prawa powszechnie obowiązującego będzie sąd właściwy 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Autoreport. 

5. Regulamin wchodzi w życie dnia 31 stycznia 2023 roku. 


