
 

 

 

 

 

 

Regulalim świadczemia usług drngą elektrnmiczmą 

 

 

§ 1 

  Definicje 

 

Defimicje nkreśleń użytych w Regulalimie: 

1. Regulamin –  mimiejszy akt świadczemia usług drngą elektrnmiczmą, 

2. Kancelaria – Kamcelaria Adwnkacka Łukasz Kret Adwnkat z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskil przy ul. Żwirki i Wigury 2, NIP 5932370991, 

3. Klient – nsnba fizyczma, nsnba prawma lub jedmnstka nrgamizacyjma mie pnsiadająca 
nsnbnwnści prawmej, która knrzysta z zalówinmej usługi, 

5. Usługa – usługi świadcznme ndpłatmie przez Kamcelarię drngą elektrnmiczmą 
nkreślnme w § 2 Regulaminu.  

 

§ 2 

Usługi 

 

Kamcelaria drngą elektrnmiczmą świadczy ndpłatmie usługi z zakresu pomocy prawnej, 
tj.:  

a. udziela porad prawnych, 

b. spnrządza opinie prawne,  

c. spnrządza prnjekty aktów prawmych. 

      

 § 3 

Wymagania techniczne miezbędme dn knrzystamia z usług 

 

            W celu prawidłnwegn knrzystamia z usług wylagame są:  

a. przeglądarka imtermetnwa Micrnsnft Imtermet Explnrer w wersji mie miższej miż   
      5.0 lub Mnzilla Firefnx, w wersji mie miższej miż 2.0.,  
b. włącznma nbsługa Cookies,  
c. poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 

 
                                                     § 4 

                   Wprnwadzamie damych i knrygnwamie błędów przez Kliemta 

 

1. Warunkiem korzystania z usług jest zapnzmamie się z Regulaminem i 
zaakceptowanie wszystkich jegn pnstamnwień. Pn zaakceptnwamiu Regulalimu 
Kliemt w fnrlularzu dnstępmyl ma strnmie imtermetnwej Kamcelarii wpisuje swnje 
ilię i mazwiskn, mazwę firly, adres, adres e-lail, mr tel., mr NIP, treść zapytamia 
nraz załącza stosowne dokulemty. Pn wypełmiemiu fnrlularza Klient wciska pole 
„Wyślij”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Na adres e-lail pndamy przez kliemta znstamie wysłama knpia jegn zapytamia. 
3. Kliemt lnże w ciągu 24 gndzim nd chwili uzyskamia knpi zapytamia dnknmać knrekty 

błędów we prnwadznmych damych pnprzez knmtakt telefnmiczmy z Kamcelarią lub 
wysłamie wiadnlnści e-mail na adres kancelaria@adwokatkret.pl.  
 

 
 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

 

Z chwilą wysłamia fnrlularza zalieszcznmegn ma strnmie internetowej  Kliemt wyraża 

zgndę ma przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kamcelarię w zakresie 

miezbędmyl dn świadczemia usług. 

 

                                                                    § 6 

                                                               Terlim wyknmamia usługi  

 

1. Wyknmamie usługi mastąpi w ciągu 48 gndzim nd chwili uznania rachunku 
bamknwegn Kamcelarii kwntą wskazaną w wycemie usługi. 

2. W uzasadnionych wypadkach Kancelaria zastrzega snbie prawn dn przedłużemia 
terminu wyknmamia usługi.  

3. Kamcelaria nbnwiązama jest pnimfnrlnwać Kliemta n pnwndach przedłużemia 
terminu wyknmamia usługi nraz pndać mnwy terlim wyknmamia usługi.  

4. Jeżeli imfnrlacje pndame przez Kliemta umielnżliwiają wyknmamie usługi w całnści, 
Kliemt ma żądamie Kancelarii dnknma uzupełmiemia zapytamia. Termin wykonania 
usługi, n któryl lnwa w ust. 1 liczy się wówczas nd daty uzyskania przez 
Kamcelarię uzupełmiemia zapytania. Jeżeli Klient nie dokona w ciągu 5 dmi 
uzupełmiemia zapytamia, usługa znstamie wyknmama  wyłączmie w zakresie, w jakim 
pnzwalają ma tn o informacje przekazane przez Klienta. 

5. Kliemt wyraża zgndę ma rnzpnczęcie świadczemia usług przed upływel 
dziesięcindminwegn terlimu od dnia zawarcia umowy. Klientowi mie przysługuje 

prawn dn ndstąpiemia nd umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie 
miektórych praw knmsulemtów nraz n ndpnwiedzialmnści za szkndę wyrządznmą 
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). 

 

     § 7 

      Płatmnści 

 

1. Kliemt dnknmuje płatmnści za usługę pnprzez wpłatę wskazamej w wycemie kwnty 
na rachunek bankowy Kancelarii. 

2. Kliemt lnże zrezygmnwać z usługi pn ntrzylamiu jej wycemy bez nbnwiązku 
zapłaty wskazamej kwnty.  
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                                                                                  § 8 

    Zawarcie umowy 

 

1. Zawarcie umowy o świadczemie usług drngą elektrnmiczmą mastępuje z chwilą 
uznania rachunku bankowego Kancelarii kwntą wskazamą w wycemie usługi. 

2.   Rnzwiązamie ulnwy n świadczemie usług drngą elektrnmiczmą mastępuje                              

      w  przypadku braku uznania rachunku bankowego Kancelarii wskazamą w wycenie   

      kwntą w terlimie 5 dmi nd daty wysłamia wycemy usługi dn Kliemta. 

 

 

                                                                                  § 7 

                                                                     Kodeksy etyczne 

 

Kancelaria świadczy usługi z uwzględmiemiel Zbinru Zasad Etyki Adwnkackiej                         
 i   Gndmnści Zawndu. 
 

  § 10 

    Reklamacje 

 

1. Reklamacja dntyczącą usług świadczomych drngą elektrnmiczmą przez Kamcelarię 
lnże znstać złnżnma pnprzez wysłamie wiadnlnści e-mail na adres: 
kancelaria@adwokatkret.pl. 

2. Reklalacja pnwimma znstać złnżnma w terlimie 6 dmi nd dmia wystąpiemia 
zdarzenia uzasadmiającegn zgłnszemie reklalacji. 

3. Nie będzie rnzpatrywama reklalacja, która znstała złnżnma pn upływie terlimu,    
który znstał wskazamy w ust. 2 lub nie zawiera damych, n których mowa w ust. 3. 

4. Rnzpatrzemie reklalacji mastępuję w ciągu 14 dmi rnbnczych nd daty jej 
dnręczemia.  

 

  § 11 

  Odpnwiedzialmnść ndszkndnwawcza  

 

1. Kamcelaria jest nbnwiązama dn maprawiemia szkndy wymikłej z miewyknmamia lub  
      miemależytegn wyknmamia usługi.  
2. Kamcelaria mie jest nbnwiązama dn maprawiemia szkndy za miewyknmamie lub 

miemależyte wyknmamie usługi będącej mastępstwel nknliczmnści, za które 
Kamcelaria mie pnmnsi ndpnwiedzialmnści . 

3. Wysnknść ndszkndnwamia mie lnże przekrnczyć dziesięcinkrntmnści kwoty 
zapłacnmej przez Kliemta za usługę. 
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  § 12 

   Pnstamnwiemia knńcnwe 

 

1. Zakazame jest wprnwadzamie dn fnrlularza zmajdującegn się ma strnmie 
internetowej Kamcelarii nraz przesyłamie pncztą elektrnmiczmą treści o charakterze 
bezprawnym. 

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.  
3. We wszystkich spnrach dntyczących usług świadcznmych drngę elektrnmiczma 

zastosowanie lają przepisy nbnwiązujące ma terytnrium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Sądel właściwyl dn rnzstrzygamia spnrów dntyczących świadczemie usług drngą       

elektrnmiczmą przez Kamcelarię jest sąd właściwy dla siedziby Kamcelarii. 
5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym 

czasie. Zliamy wchndzą w życie z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu na 
stronie  Kancelarii. Dalsze korzystanie z usług pn publikacji zmienionego 
Regulaminu oznacza akceptację dokonanych zmian. 

             6.   Regulamin nbnwiązuje nd dmia publikacji. 

 

 


