Regulamin serwisu i ogólne warunki wspólpracy
§1
Definicje
1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi zalacznikami i dodatkami do niego,
które wyraznie sie do niego odwoluja, bedacy regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna i okreslajacy zasady
swiadczenia uslug droga elektroniczna przez Organizatora. Regulamin w jednym
dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostepny w aktualnej wersji do pobrania z
serwisu https://egpartner.pl/;
2. Organizator – EG Group spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia spólka komandytowa z
siedziba w Radomiu (26-600) Radom, ul. Kardynałą Stefana Wyszyńskiego 6 lok. 3, wpisana do
rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000870167 dla której
akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W
ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ,
NIP: 9482624932, REGON: 38757485300000 zwana w dalszej czesci umowy EGPartner,
3. Serwis – serwis internetowy zamieszczony w domenie egpartner.pl, do którego prawa
przysluguja Organizatorowi;
4. Uzytkownik – osoba fizyczna, posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, która
zawarla z Organizatorem umowe, tj. zalogowala sie w Serwisie, poprzez podanie Loginu
i hasla pozwalajacego zalogowac sie na Konto.
5. Umowa – umowa o swiadczenie przez Organizatora na rzecz Uzytkownika uslugi
udostepniania poprzez Serwis dostepu do poszczególnych swiadczen;
6. Uslugi elektroniczne – uslugi swiadczone Uzytkownikom przez Organizatora z
wykorzystaniem Serwisu;
7. Konto - dostepne dla danego Uzytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasla)
miejsce w Serwisie, za posrednictwem którego Uzytkownik ma mozliwosc zapoznania
sie z danymi udostepnionymi w Serwisie przez Organizatora w zwiazku z Umowa
8. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Uzytkownika w Serwisie nadany przez
Organizatora na podstawie Umowy;
9. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przegladarke internetowa
na dysku komputera lub na urzadzeniu mobilnym uzytkownika w celu przechowywania
informacji sluzacych do identyfikowania uzytkownika badz zapamietywania historii
dzialan podejmowanych przez niego w Serwisie.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin okresla zasady:
1) swiadczenia przez Organizatora Uslug elektronicznych,
2) przetwarzania danych osobowych Uzytkowników,
3) zglaszania reklamacji.
2. Organizator swiadczy w szczególnosci nastepujace Uslugi elektroniczne:
1) usluge utrzymywania Kont w Serwisie,
2) uslugi dot. zawarcia z Organizatorem umów zlecenia, umów wspólpracy,
umów najmu auta oraz ich rozliczanie.
3. Organizator swiadczy Uslugi elektroniczne droga elektroniczna w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r., Nr 144,
poz. 1204, z pózn. zm.). Uslugi elektroniczne swiadczone sa odplatnie na podstawie
Umowy, o ile zostalo to wskazane w tresci Serwisu albo Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Serwisie jest calkowicie dobrowolne. Uzytkownik moze w dowolnej
chwili zrezygnowac z dalszego udzialu w Serwisie, przy zachowaniu okreslonej
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Regulaminem procedury i zazadac usuniecia jego danych ze zbioru danych
administrowanego przez Organizatora.

5. Uzytkownik przed rozpoczeciem korzystania z Uslug elektronicznych jest zobowiazany

zapoznac sie z Regulaminem i zaakceptowac jego postanowienia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jezeli
nastapily one wskutek zdarzen, których Organizator przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byl w stanie przewidziec lub którym nie mógl zapobiec oraz zdarzen
losowych o charakterze sily wyzszej.
7. Uzytkownik zobowiazany jest do przestrzegania postanowien Regulaminu.
8. Regulamin jest udostepniony Uzytkownikom nieodplatnie za posrednictwem Serwisu w
formie, która umozliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
9. Umowa dot. swiadczenia uslug odplatnych poprzez Serwis jest zawarta w momencie
dokonania przez Uzytkownika platnosci na rzecz Organizatora wynagrodzenia w
wysokosci i w sposób wskazany w Serwisie.
§3
Warunki techniczne korzystania z Uslug elektronicznych
1. W celu prawidlowego i pelnego korzystania z Serwisu, Uzytkownik powinien
dysponowac:
1) urzadzeniem majacym dostep do sieci Internet;
2) przegladarka Firefox 62.0 lub wyzsza albo oprogramowaniem o podobnych
parametrach,
3) telefonem komórkowym z polskim numerem.
2. Z tytulu korzystania z Serwisu Organizator moze pobiera
3. oplaty wg zasad okreslonych w Umowie. Na dany moment korzystanie z Serwisu jest
bezplatne
4. W zwiazku z koniecznoscia zainicjowania polaczenia internetowego w celu korzystania
przez Uzytkownika z Serwisu, w tym w szczególnosci w celu pobrania danych z Serwisu,
operator zapewniajacy Uzytkownikowi polaczenie internetowe moze naliczyc oplate za
transmisje danych zgodna z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów
dostepu do Internetu zwiazanych z korzystaniem przez Uzytkownika z Serwisu.
5. Korzystanie z Serwisu moze byc uzaleznione od uruchomienia skryptów Java Script lub
wyrazenia zgody na wykorzystywanie plików cookies na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz wylaczenia blokady
„wyskakujacych okien” i adblocków, tj. programów blokujacych pojawianie sie reklam.
§4
Swiadczenie przez Organizatora Uslug elektronicznych
1. Organizator zobowiazuje sie do swiadczenia Uslug elektronicznych w szczególnosci
okreslonych w § 1 ust. 6 oraz § 2 ust. 2 Umowy.
2. Zakazane jest korzystanie przez Uzytkownika z Uslug elektronicznych w sposób
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
§5
Indywidualnymi cechami Konta sa identyfikator i haslo. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Uzytkownika, Organizator nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci za skutki powstale z tego tytulu. Jezeli Uzytkownik
zapomni hasla, Organizator przekaze Uzytkownikowi nowe haslo.
§6
2
1. Uzytkownik w kazdej chwili ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu.

Rezygnacja powinna zostac zlozona Organizatorowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuniecia z Serwisu Uzytkownika z waznych
powodów, w szczególnosci gdy Uzytkownik nie przestrzega postanowien niniejszego
Regulaminu, zwlaszcza gdy:
1) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ze korzysta z Uslug
Elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;

2) Udostepnil Konto osobom trzecim,
3) Naruszyl postanowienia umów zawartych z Organizatorem,
4) Wykonywanie Porozumien w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi

obyczajami.
3. Rozwiazanie Umowy przez Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyzej nastepuje w
trybie natychmiastowym. W tym samym terminie rozwiazaniu ulegaja równiez
Porozumienia.
4. Po uplywie terminu, o którym mowa w ust. 3 Organizator usuwa Konto Uzytkownika w
Serwisie.
5. Zawarcie Umowy za posrednictwem sieci Internet jest traktowane jako zawarcie umowy
na odleglosc w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).
6. Uzytkownikowi, który zawarl Umowe, przysluguje prawo odstapienia od Umowy, które
winien wykonac w terminie 14 (slownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.
7. Prawo odstapienia od Umowy wykonywane jest poprzez zlozenie przez Uzytkownika
pisemnego oswiadczenia o odstapieniu od Umowy. Oswiadczenie w formie pisemnej
winno zawierac co najmniej nastepujace elementy:
1.1) oznaczenie Uzytkownika;
1.2) date
1.3) oswiadczenie o odstapieniu o tresci: „Ja (imie i nazwisko) niniejszym
informuje o moim odstapieniu od umowy na korzystanie z uslugi (nazwa uslugi)
oplaconej dnia (data)” – lub równowaznej;
8. Zawierajac Umowe dot. swiadczenia odplatnych uslug Uzytkownik równoczesnie sklada
zadanie rozpoczecia swiadczenia uslugi przez uplywem terminu do zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu od Umowy. W przypadku zlozenia oswiadczenia o
odstapieniu od Umowy po rozpoczeciu swiadczenia danej uslugi przez Organizatora
Uzytkownikowi nie jest nalezny zwrot wynagrodzenia za czesciowo albo calosciowo
wykonana usluge.
§7
Reklamacje
1. Uzytkownik moze zlozyc reklamacje dotyczaca w szczególnosci funkcjonowania
Serwisu.
2. Reklamacje moga byc skladane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w §
1 ust. 2 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej biuro@EGPartner.pl
3. Reklamacja powinna zwiezle przytaczac okolicznosci uzasadniajace reklamacje oraz
okreslac zwiazane z tym roszczenia Uzytkownika (wskazywac czego sie domaga od
Organizatora).
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastapi niezwlocznie, nie pózniej niz w
terminie 14 dni od dnia jej zlozenia przez Uzytkownika.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator informuje Uzytkownika na pismie lub na adres email
z którego zostala przeslana reklamacja.
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§8
Zmiany Regulaminu
1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w tresci Regulaminu.
2. O zmienionym Regulaminie Organizator informuje na stronach Serwisu, najpózniej na 14
dni przed ich wprowadzeniem.
3. Uzytkownik moze zaprzestac z korzystania z Serwisu w terminie 14 dni od dnia
poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenia dokonuje sie przez
przeslanie oswiadczenia na adres e-mail Organizatora: biuro@EGPartner.pl. Zmiany
Regulaminu wchodza w zycie nastepnego dnia po uplywie terminu wskazanego w ust. 2,
chyba ze Organizator wskazal inny, dluzszy termin wejscia zmian w Regulaminie w

zycie.
§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. W ramach swiadczenia Uslug elektronicznych Organizator jest uprawniony, na podstawie
art. 18 ust. 5 ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, do przetwarzania danych
osobowych Uzytkownika:
1) oznaczenia identyfikujace Uzytkownika tj. Loginu,
2) oznaczenia identyfikujace zakonczenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu
teleinformatycznego, z którego korzystal Uzytkownik;
3) informacje o rozpoczeciu, zakonczeniu oraz zakresie kazdorazowego korzystania z
uslugi swiadczonej droga elektroniczna;
4) informacje o skorzystaniu przez Uzytkownika z uslug swiadczonych droga
elektroniczna.
5) Login i haslo.
6) Numer telefonu komórkowego.
2. Administratorem danych osobowych Uzytkowników jest Organizator, chyba, ze
Regulamin stanowi inaczej.
3. Organizator przetwarzac bedzie dane osobowe Uzytkowników wylacznie w celu
wykonania danej uslugi i w zakresie niezbednym do jej wykonania. Przetwarzanie
danych osobowych Uzytkowników w innym celu niz wskazany w zdaniu poprzednim
odbywac sie bedzie wylacznie po uzyskaniu zgody Uzytkownika i w zakresie wskazanym
w przedmiotowej zgodzie.
4. Kazdy Uzytkownik ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, a takze prawo ich
poprawiania i zadania ich usuniecia. W tym celu nalezy sie zwrócic listownie do
Organizatora. W przypadku uznania przez Uzytkownika, iz jego dane sa przetwarzane w
sposób niezgodny z prawem, ma on prawo zglosic taka okolicznosc Prezesowi Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
5. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomosci o korzystaniu przez
Uzytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator
moze przetwarzac dane osobowe Uzytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do
ustalenia jego odpowiedzialnosci oraz przez okres w którym mozliwe jest dochodzenie
roszczen.
6. Organizator oswiadcza, iz dane Uzytkownika beda przekazywane dla podmiotów trzecich
prowadzacych obsluge informatyczna, prawna, podatkowa, ksiegowa lub kadrowa
Organizatora, którym zlecil uslugi zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie
podmioty przetwarzaja dane na podstawie umowy zawartej z Organizatorem i tylko
zgodnie z jego poleceniem.
7. Dane wskazane w ust. 1 i ust. 5 beda przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat
od dnia zakonczenia obowiazywania Umowy.
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8. Organizator, na podstawie Umowy, moze przetwarzac w szczególnosci nastepujace dane

osobowe Uzytkowników:
1) imie i nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu komórkowego,
5) adres zamieszkania,
6) numer NIP,
7) numer rejestracyjny auta,
8) adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
9. Organizator, jako administrator danych oraz jako podmiot, któremu powierzone dane
osobowe Uzytkowników dba o bezpieczenstwo danych osobowych Uzytkowników. Dane

te sa zabezpieczone przed dostepem osób nieupowaznionych.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy.
§ 10 Prawa autorskie i prawa wlasnosci intelektualnej
1. Serwis oraz zawarte w nim utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i
zestawienie, podlegaja ochronie okreslonej w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o
ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej.
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostepnionych w Serwisie
przysluguja Organizatorowi lub osobom trzecim.
3. Strona zawiera tresci chronione prawem autorskim, prawem wlasnosci przemyslowej oraz
wartosciami niematerialnymi chronionymi prawem wlasnosci intelektualnej. Wszystkie
tresci prezentowane w Witrynie, w szczególnosci grafika, znaki handlowe, logo, ikony,
zdjecia, filmy i inne tresci nie moga byc powielane ani rozpowszechniane w zadnej formie
i w zaden sposób.
4. Poprzez korzystanie z Serwisu lub zawartych w nim informacji Uzytkownik nie nabywa
zadnych praw ani tez nie uzyskuja licencji do utworów lub baz danych.
5. Zadna czesc publikacji (w tym: tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, zdjecia, pliki audio,
pliki wideo z danymi, prezentacje, programy i wszelkie inne dane) prezentowane w
Serwisie nie powinny byc powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniej zgody
Organizatora.
§ 11 Zawieranie z Organizatorem umów:
zlecenia, umów wspólpracy, umów najmu auta oraz ich wykonywanie.
1. Uzytkownik ma mozliwosc zawarcia z Organizatorem za posrednictwem Serwisu umów
zlecenia, wspólpracy i umów najmu (dalej: Porozumienia).
2. W celu zawarcia Porozumien konieczne jest:
1) Zweryfikowanie Konta poprzez podanie numeru telefonu komórkowego i wpisanie
otrzymanego kodu,
2) Wybranie w Serwisie rodzaju Porozumienia,
3) Wypelnienie danych wskazanych w oknie Serwisu,
4) Wgranie do Serwisu zdjec dokumentów wymaganych do zawarcia danego
Porozumienia.
5) Potwierdzenie danych przeslanych do Serwisu i ich zaakceptowanie.
6) Uzyskanie akceptacji Organizatora co do poprawnosci wprowadzonych danych i
zawarcia Porozumienia.
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3. Porozumienie jest zawarte w momencie poinformowania Uzytkownika przez

Organizatora o akceptacji wskazanej w ust. 2 pkt 4 poprzez umieszczenie odpowiedniej
informacji na Koncie Uzytkownika.
4. Organizator zapewnia Uzytkownikom, którzy zawarli Porozumienie mozliwosc:
1) przekazywania danych za posrednictwem Serwisu w postaci dokumentów kosztów
poniesionych przez Uzytkownika w zwiazku z Porozumieniem,
2) weryfikacji stanu rozliczen z Organizatorem z tytulu Porozumien.
5. Rozliczenia Porozumien nastepuja w okresach wskazanych w ust. 6, zas nalezne
Uzytkownikowi wynagrodzenie (po potraceniu wymaganych prawem kwot na poczet
zaliczek na podatek dochodowy, ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne) nastepuja w ciagu
2 tygodni po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego.
6. Okresy rozliczeniowe poszczególnych aplikacji to:
a.1.1) Uber - tydzien rozliczeniowy trwa od poniedzialku o godzinie 4:00 do
poniedzialku do godziny 3:59.
a.1.2) Freenow - tydzien rozliczeniowy trwa od godziny 00:00 w poniedzialek do
godziny 23:59 w niedziele, przy czym w przypadku gdy tydzien rozliczeniowy mial
by obejmowac dwa rózne miesiace kalendarzowe, Organizator zastrzega sobie prawo

do jednostronnego skrócenia tygodnia rozliczeniowego lub jego wydluzenia w celu
nierozliczania w jednym tygodniu rozliczeniowym transakcji z dwóch róznych
miesiecy kalendarzowych.
a.1.3) Bolt - tydzien rozliczeniowy trwa od godziny 00:00 w poniedzialek do godziny
23:59 w niedziele
a.1.4) Uber Eats – tydzien rozliczeniowy trwa od poniedzialku o godzinie 4:00 do
poniedzialku do godziny 3:59,
a.1.5) Glovo – okres rozliczeniowy trwa dwa tygodnie, poczawszy od pierwszego
uruchomienia aplikacji przez Uzytkownika
Pierwszy okres rozliczeniowy konczy sie w momencie rozpoczecia pierwszego pelnego
okresu rozliczeniowego
7. Organizatorowi nalezne jest wynagrodzenie z tytulu dokonywania rozliczen Porozumien
za kazdy okres rozliczeniowy, wskazany w ust. 6, w wysokosci:
1.3.1) 36,9 zl (30 zl netto) w przypadku korzystania przez Uzytkownika z jednej
aplikacji sposród wskazanych tj.: Bolt, Freenow, Uber.
1.3.2) 61,5 zl (50 zl netto) w przypadku korzystania przez Uzytkownika z dwóch
aplikacji sposród wskazanych tj.: Bolt, Freenow, Uber.
1.3.3) 92,25 zl (75 zl netto) w przypadku korzystania przez Uzytkownika z trzech
aplikacji sposród wskazanych tj.: Bolt, Freenow, Uber.
1.3.4) 24,6 zl (20 zl netto) za korzystanie z aplikacji Uber Eats,
1.3.5) 24,6 zl (20 zl netto) za korzystanie z aplikacji Glovo,
1.3.6) 6,77 zl (5,5 zl netto) za mozliwosc korzystania kasy fiskalnej Organizatora
przy swiadczeniu uslug w ramach aplikacji Bolt.
1.3.7) Najmu auta od Organizatora na zasadach okreslonych w odrebnym
porozumieniu.
8. Oplaty wskazane w ust. 7 pkt 1-6 sa naliczane wylacznie w sytuacji wykonania przez
Uzytkownika choc jednej czynnosci w ramach Porozumien w danym tygodniu. W
ramach rozliczenia dokonywane jest równiez potracenie naleznych skladek na
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ubezpieczenia spoleczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych.
9. Wynagrodzenie nalezne Uzytkownikowi z tytulu Porozumien bedzie nastepowac poprzez
przelanie srodków na wskazany przez Uzytkownika w Serwisie rachunek bankowy albo
gotówka w biurze Organizatora (zaleznosci od wyboru Uzytkownika).
10. Organizator jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i obowiazków
wynikajacych z Porozumien na rzecz osoby trzeciej. W przypadku dokonania takiego
przeniesienia praw i obowiazków na rzecz innego podmiotu, Organizator poinformuje o
takiej zmianie w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia, poprzez wskazanie podmiotu, na
rzecz którego nastapilo przeniesienia praw i obowiazków wynikajacych z Porozumien.
Na taka zmiane nie jest wymagana zgoda Uzytkownika.
11. W celu unikniecia watpliwosci Organizator wskazuje, ze wynagrodzenie nalezne
Uzytkownikowi z tytulu Porozumien nie moze byc wyzsze niz suma naleznosci
Uzytkownika wskazana przez operatorów aplikacji, o których mowa w ust. 5, w danym
tygodniu rozliczeniowym, po potraceniu oplat i prowizji naleznych tym operatorom oraz
podatku od towarów i uslug (dalej: VAT) za uslugi swiadczone przez Organizatora, a
wykonywane przez Uzytkownika. Na dzien 3 listopada 2020 r. stawka podatku VAT na
dostawy posilków wynosi 23 %, zas przy przewozie osób 8%. Organizator uprawniony
jest do jednostronnego zwiekszenia wynagrodzenia Uzytkownika z tytulu Porozumien
jednorazowo, okresowo lub na stale, na co Uzytkownik wyraza zgode.
12. Uzytkownik upowaznia Organizatora do dokonywania potracenia z kwoty naleznego mu
wynagrodzenia oplat wskazanych w ust. 7, jak i kar umownych wskazanych w ust. 13-14
i ust. 16.

13. Organizator, jako podmiot posiadajacy licencje na przewóz osób taksówkami, moze byc

obciazony karami zwiazanymi z brakiem przestrzegania przepisów przez kierowców dot.
wlasciwego wygladu pojazdu, braku aktualnej dokumentacji. Za kazdy stwierdzony taki
przypadek w ramach Porozumienia, Uzytkownik zwróci Organizatorowi zaplacona kwote
kary, powiekszona o kare umowna w wysokosci 1.000 zlotych.
14. Kazdy z Uzytkowników, który zawarl Porozumienia, zgadza sie na kontrolowanie go
przez Organizatora w zakresie posiadania w aucie wymaganego przez Organizatora lub
prawem kompletu aktualnych oryginalnych dokumentów (tj. wypisu z licencji,
identyfikatora kierowcy – karty kierowcy, prawa jazdy, aktualnego zaswiadczenia o
braku przeciwskazan lekarskich do wykonywania zawodu kierowcy, aktualnego
zaswiadczenia o braku przeciwskazan psychologicznych do wykonywania zawodu
kierowcy oraz ewentualnych innych wymaganych przez Organizatora dokumentów) oraz
wlasciwego oznakowania auta. Kontrola taka bedzie miala w miejscu i w czasie
wskazanym przez Organizatora, zas informacja o takiej kontroli zostanie przekazana
Uzytkownikowi poczta elektroniczna, telefonicznie lub za posrednictwem Serwisu.
Uzytkownik ma obowiazek stawic sie w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora
z kompletem dokumentów, w tym autem wskazanym w przekazanym Uzytkownikowi
wypisie licencji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków Organizator
upowazniony jest do naliczenia Uzytkownikowi kary umownej w wysokosci 5.000
zlotych za kazdy przypadek stwierdzenia nieprawidlowosci. Kara ta bedzie naliczana
m.in. w przypadku:
1) Wykonywania przewozu osób autem, które nie posiada prawidlowego oznakowania
wymaganego od taksówki w danym miescie (np. koguta taxi, pasów na drzwiach,
numeru taksówki, herbu miasta lub innych oznaczen wymaganych przez poszczególne
gminy)
2) Braku posiadania przez Uzytkownika w aucie oryginalu wypisu licencji wystawionej
na Organizatora
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3) Braku posiadania przez Uzytkownika aucie identyfikatora kierowcy zwiazanego z

licencja Organizatora,
4) Braku przekazania informacji o zmianie auta przez Uzytkownika w terminie 7 dni od
dnia zmiany auta,
15. W momencie zakonczenia Porozumienia, Uzytkownik zobowiazany jest do zwrócenia
wypisu licencji oraz identyfikatora kierowcy do siedziby Organizatora w dniu
zakonczenia wspólpracy, jak i w kazdym przypadku braku wykonania jakiegokolwiek
przejazdu na rzecz Organizatora w ciagu trzech miesiecy.
16. Kazdy z Uzytkowników, zobowiazany jest równiez do uiszczenia na rzecz Organizatora
kary umownej w wysokosci 5.000 zlotych w przypadku:
1) Wykonywania przewozów, gdzie jako partner zostanie wskazany Organizator, gdy
wczesniej Uzytkownik nie zawarl porozumienia z Organizatorem,
2) Przekazania wypisu licencji Organizatora (odplatnie lub bezplatnie) osobie trzeciej.
3) Przekazania identyfikatora kierowcy zwiazanego z licencja Organizatora (odplatnie
lub bezplatnie) osobie trzeciej.
4) Poslugiwania sie identyfikatorem kierowcy zwiazanym z licencja Organizatora,
wypisem licencji Organizatora lub numerami bocznymi przyznanymi Organizatorowi
po zakonczeniu Porozumienia
5) Braku wykonania obowiazku stawienia sie w miejscu i czasie wskazanym przez
Organizatora w celu wykonania kontroli, o której mowa w ust. 14.
17. W przypadku gdy powyzsze kary nie pokryja calosci strat Organizatora, Organizator
uprawniona jest do dochodzenia od Uzytkownika odszkodowania w pelnej wysokosci na
zasadach ogólnych.
18. Uzytkownik zobowiazany jest w terminie 3 dni po zakonczeniu Okresu rozliczeniowego

do rozliczenia sie z Organizatorem z kwoty otrzymanej gotówka od klientów
Organizatora. W przypadku braku dokonania takiego rozliczenia Organizator
uprawniony jest do:
1) Potracenia swoich zobowiazan wobec Uzytkownika z wierzytelnosci z tytulu gotówki,
2) Wstrzymania mozliwosci swiadczenia przez Uzytkownika uslug na rzecz Organizatora
za pomoca aplikacji.
19. Uzytkownik obowiazany jest do zgloszenia Organizatorowi zmiany wszelkich danych
podanego przez niego przy zawieraniu Porozumienia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia
takiej zmiany. Dotyczy to m.in. sytuacji, w której zmiany te prowadza do zmiany zasad
obliczania przez Organizatora skladek na ubezpieczenia spoleczne Uzytkownika (np.
rozpoczecie/zakonczenie pracy na podstawie umowy o prace; podjecie/zakonczenie
studiów; rozpoczecie/zakonczenie pracy na podstawie umowy zlecenia; uzyskanie
emerytury/renty) lub zaliczek na podatek dochodowy (np. ukonczenie 26 lat).
20. Kazda ze Stron uprawniona jest do wypowiedzenia kazdego z Porozumien ze skutkiem
natychmiastowym, w szczególnosci wobec Uzytkowników, którzy wykonuja na rzecz
klientów Organizatora kursy, z tytulu których wplaty otrzymywane przez Organizatora na
jego rachunek bankowy od podmiotów posredniczacych w pozyskiwaniu zlecen (np.
Uber, Bolt) nie pokrywaja kwot, jakie Organizator musi otrzymac, aby otrzymac
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, po uiszczeniu naleznych zobowiazan
publicznoprawnych zwiazanych z Porozumieniem (tj. skladek na ubezpieczenia
spoleczne, zaliczek na podatek dochodowy) lub kursami zrealizowanymi przez danego
Uzytkownika (tj. podatku od towarów i uslug i zaliczek na podatek dochodowy).
§ 12
1. W przypadku nabycia przez Uzytkowników towarów i uslug zwiazanych z obsluga
pojazdu wykorzystywanego do swiadczenia uslug na rzecz Organizatora, Uzytkownik
zobowiazany jest:
1) Uzyskania faktury dokumentujacej nabycie danego towaru lub uslugi, w której jako
nabywca zostanie wskazany Organizator i która bedzie zawierala informacje od
wystawcy, ze faktura zostala oplacona w calosci,
2) Przekazania Organizatorowi faktury poprzez umieszczenie w Serwisie we wskazanym
miejscu czytelnego skanu lub zdjecia tejze faktury i jej przeslanie za pomoca Serwisu
do Organizatora w ciagu 7 dni od dnia zakupu towaru lub uslugi.
2. W przypadku spelnienia warunków wskazanych w ust. 1 Organizator zwróci
Uzytkownikowi wydatkowana przez niego kwote wskazana na fakturze, w terminie 45
dni od dnia lacznego spelnienia warunków wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku dokonania przez Organizatora zwrotu kwoty wskazanej w ust. 2, kwota
zwrotu, pomniejszona o polowe podatku od towarów i uslug wykazanego na fakturach,
których równowartosc jest zwracana, bedzie obnizala wynagrodzenie Uzytkownika
nalezne mu od Organizatora.
4. Strony wskazuja, ze kwota zwrotu, o którym mowa w ust. 2, nie moze byc wyzsza niz 50
% wynagrodzenia naleznego Uzytkownikowi w danym okresie od Organizatora. W
przypadku, gdy kwota zwrotu bedzie wyzsza, zwrot zostanie dokonany w najblizszym
okresie rozliczeniowym.
5. W celu unikniecia watpliwosci Organizator wskazuje, ze zastrzega sobie mozliwosc
braku uwzglednienia w rozliczeniu faktur przedstawionych przez Uzytkownika, które nie
spelniaja warunków wskazanych w ust. 1, a w szczególnosci:
1) Faktur co do których istnieje podejrzenie, ze nie dokumentuja rzeczywistych
transakcji gospodarczych,
2) Faktur na których nie zostanie wskazany przez wystawce faktury numer rejestracyjny
pojazdu Uzytkownika objety Porozumieniem,
3) Faktur, co do których istnieje podejrzenie zmiany ich tresci po ich wystawieniu (np.
poprzez uzycie programów graficznych),

4) Faktur, które nie zostaly przeslane w calosci,
5) Faktur chocby czesciowo nieczytelnych,
6) Faktur, które nie sa widoczne w calosci (np. posiadaja zagiecia),
7) Przeslanych Organizatorowi w inny sposób niz za pomoca Serwisu (np. nie beda

rozliczane faktury przeslane mailem do Organizatora).
§ 13
Postanowienia koncowe
1. Jezeli z postanowien Regulaminu nie wynika inaczej, komunikacja miedzy
Organizatorem a Uzytkownikiem bedzie odbywac sie:
1) w formie pisemnej: do Organizatora – na adres Organizatora wskazany w § 1
ust. 2 Regulaminu, do Uzytkownika – na adres email lub adres Uzytkownika,
2) w formie elektronicznej przez wyslanie wiadomosci na adres poczty
elektronicznej Organizatora (biuro@EGPartner.pl) lub telefonicznie pod numerem +48724-000-250.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rozliczenia podatkowe Uzytkowników, w
sytuacji w której nie jest platnikiem podatków przy dokonywaniu wyplat na rzecz
Uzytkowników (tj. w sytuacji w której Uzytkownik prowadzi pozarolnicza dzialalnosc
gospodarcza, w tym opodatkowana zryczaltowanym podatkiem dochodowym).
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Uzytkowników z tytulu przerw w

dzialaniu lub nieprawidlowego dzialania aplikacji operatorów aplikacji wskazanych w
§12 ust. 7 pkt 1.
4. Wszelkie spory zwiazane z uczestnictwem w Serwisie na podstawie niniejszego
Regulaminu podlegaja przepisom prawa polskiego i strony poddaja jurysdykcji sadów
polskich.
5. Regulamin wchodzi w zycie w dniu 01 stycznia 2021 r.

