WARUNKI UMOWY AGENCYJNEJ

§1 SŁOWNIK POJĘĆ

Pojęciom użytym w niniejszej Umowie jej strony nadają następujące znaczenie:
1. Umowa – niniejsza umowa
2. Nimbusy.pl – Kamil Michalik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
pod firmą Kamil Michalik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Włoska 6, lok. 34,
30-638 Kraków), nr NIP: 734 344 71 87, nr REGON: 364730529
3. Przewoźnik – każdy użytkownik Platformy, działający jako osoba fizyczna lub osoba
prawna, który tworzy na Platformie Profil Przewoźnika
4. Platforma – mobilna strona internetowa (www.nimbusy.pl) i aplikacja (nimBusy),
kontrolowane, zarządzane i utrzymywane przez Nimbus.pl, umożliwiające
skorzystanie przez Klienta z Usługi Wyszukań oraz zawarcie przez Klienta z
Przwoźnikiem Umowy Przewozu
5. Umowa Przewozu – umowa przewozu osób zawierana między Klientem a
Przewoźnikiem za pośrednictwem Platformy
6. Usługa Wyszukań oznacza możliwość wyszukiwania, porównywania i wybierania
Ofert Przewozu, jak również zawierania Umowy Przewozu
7. Usługa Przewozowa – usługa przewozu osób w rozumieniu Kodeksu cywilnego i
Ustawy o transporcie drogowym, realizowana przez Przewoźnika na rzecz Klienta w
wykonaniu Umowy Przewozu
8. Klient – każdy użytkownik Platformy – działający jako osoba fizyczna bądź prawna
–, który korzysta z Usługi Wyszukań,
9. Zezwolenie – Zezwolenie na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
regulowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009
z dnia 21 października 2009 r.
10. Profil Przewoźnika – profil utworzony przez Przewoźnika na Platformie, służący do
zamieszczania oferty Usługi Przewozowej oraz Materiałów Promocyjnych
11. Materiały Promocyjne – materiały służące Przewoźnikowi do promowania na
Platformie oferowanej przez siebie Usługi Przewozowej, w tym zwłaszcza zdjęcia
pojazdów oraz ich wyposażenia

12. Regulamin - zasady przewozu i świadczenia usługi przez Przewoźnika Klientowi,
które Klient akceptuje i uznaje jako podstawowe warunki Przewoźnika podczas
dokonywania rezerwacji na stronie nimbusy.pl.

§2 OŚWIADCZENIA STRON
1. Nimbusy.pl oświadcza, że:

I.

jest wyłącznym właścicielem Platformy, którą we własnym zakresie
utrzymuje, kontroluje i zarządza

II.

Platforma zapewnia możliwość bezpłatnego zamieszczania przez Przewoźnika
oferty Usługi Przewozowej, jak również bezpośredniego zawarcia Umowy
Przewozu między Przewoźnikiem a Klientem

III.

w żadnym przypadku nie będzie stroną Umowy Przewozu i nie będzie ponosił
żadnej odpowiedzialności z tytułu:
a) jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku wykonania, niewykonania lub
niewłaściwego wykonania Umowy Przewozu przez którąkolwiek z jej
stron
b) jakiejkolwiek szkody wyrządzonej Klientowi bądź Przewoźnikowi lub jego
pracownikom przez którąkolwiek ze stron Umowy Przewozu w czasie jej
trwania

2.

Przewoźnik oświadcza, że:

I.

zapoznał się z oświadczeniami Nimbusy.pl z pkt. 1 powyżej i w pełni je
akceptuje

II.

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, regulowaną
przez Kodeks cywilny, Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371) oraz Ustawę z dnia 15 lipca 1984 r.
Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272)

III.

posiada aktualne Zezwolenie

IV.

akceptuje obliczanie ceny całkowitej za przejazd (wykonanie Umowy
Przewozu) przez wewnętrzny algorytm Platformy, który uwzględnia ceny
podane przez Przewoźnika i dane wprowadzone przez Klienta do
wyszukiwarki

V.

akceptuje Regulamin przewozu udostępniany i akceptowany przez Klienta i
uznaje go jako własny na potrzeby przewozu realizowanego dla Klienta

VI.

akceptuje fakt, że cena za przejazd (wykonanie Umowy Przewozu) obliczona
przez wewnętrzny algorytm Platformy jest ceną całkowitą, uwzględniającą
przejazd na trasie zgodnej z ofertą Usługi Przewozowej, zamieszczoną przez
Przewoźnika na Platformie

VII.

w przypadku rezygnacji Klienta z Usługi Przewozowej Przewoźnika
uprawniony jest do zatrzymania zaliczki, obliczonej przez algorytm Platformy,
natomiast pozostała kwota uiszczonej ceny Umowy Przewozu powinna zostać
zwrócona Klientowi – zgodnie z regulacjami art. 17 u. 4 Ustawy z dnia 15
lipca 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272)

VIII.

akceptuje fakt, iż odstąpienie przez Klienta od Umowy Przewozu lub jej
niewykonanie, w tym zwłaszcza nieuiszczenie zaliczki lub ceny całkowitej, nie
zwalnia Przewoźnika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego
Nimbusy.pl – w wysokości i na zasadach określonych w §4 Umowy.

IX.

posiada prawa autorskie do Materiałów Promocyjnych

X.

wyraża zgodę na używanie Materiałów Promocyjnych przez Nimbusy.pl na
Platformie oraz w innych środkach komunikacji w celach operacyjnych i
reklamowych.

XI.

wyraża zgodę na modyfikację Materiałów Promocyjnych przez Nimbusy.pl,
zwłaszcza modyfikację zdjęć, tak by uniemożliwić identyfikację firmy po
numerze rejestracyjnym i/lub widocznych danych firmy w postaci logotypu
lub napisów

XII.

udziela Nimbus.pl bezwarunkowego prawa do wykorzystywania, powielania,
prezentowania, przekazywania i udostępniania Materiałów Promocyjnych
(prócz informacji, które z założenia są niejawne dla Klienta).

XIII.

ponosi pełną odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość treści
dodawanych przez siebie na Profilu Przewoźnika

XIV.

zamieszczane informacje, zdjęcia czy obrazy nie zawierają treści
niebezpiecznych, nielegalnych lub o charakterze pornograficznym, czy
obscenicznym, czy też w jakikolwiek sposób naruszających praw stron
trzecich.

XV.

akceptuje fakt, że Nimbusy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia treści
umieszczanych przez Przewoźnika na Platformie, które nie
spełniają powyższych postanowień – bez podania uzasadnienia

§3 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. W okresie trwania Umowy Nimbusy.pl zobowiązuje się do bezpłatnego:
I.

umożliwienia Przewoźnikowi wykreowania na Platformie Profilu
Przewoźnika,

II.

utrzymywania Platformy i Profilu Przewoźnika

III.

zapewnienia możliwości bezpośredniego zawarcia między Klientem a
Przewoźnikiem Umowy Przewozu

2. Przewoźnik zobowiązuje się do:
I.

podania na Profilu Przewoźnika danych dotyczących:
a) nazwy przedsiębiorstwa oraz danych umożliwiających identyfikację
przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również Numeru
identyfikacji podatkowej (NIP)
b) danych kontaktowych, w tym: adresu przedsiębiorstwa, numerów
telefonów, adresów e-mail
c) wskazania pojazdów, które znajdują się w jego flocie i którymi wykonywał
będzie Usługę Przewozowa, w tym: marki pojazdu, jego numeru
rejestracyjnego, modelu, liczby foteli
d) opisu wyposażenia pojazdów według rubryk znajdujących się na Profilu
Przewoźnika
e) określenia ceny Usługi Przewozowej, w tym: wysokości wymaganej przez
siebie zaliczki, ceny za 1 kilometr trasy w Polsce, minimalnej ceny (ceny
najmu) do 5 godzin, minimalnej ceny najmu do 14 godzin, maksymalnego
rabatu za korzystanie z Usługi Przewozowej przez wiele dni, limitu
kilometrów darmowego przejazdu, ceny za 1 kilometr za granicą
f) zamieszczenia na Profilu Przewoźnika minimum dwóch zdjęć – w tym
zdjęcia pojazdu oraz zdjęcia jego wnętrza

II.

podstawienia pojazdu na miejsce określone przez Klienta

III.

podstawienia pojazdu wybranego przez Klienta, chyba, że Klient uprzednio
zgodził się na zmianę pojazdu, lub dany pojazd nie może zostać podstawiony z
przyczyn niezależnych od Przewoźnika (np. w wyniku wypadku, awarii), o
czym Przewoźnik niezwłocznie poinformuje Klienta

IV.

bieżącego aktualizowania danych, o których mowa w pkt. I powyżej, w tym
zwłaszcza danych dotyczących dostępności pojazdu w terminie i miejscu
wybranym przez Klienta oraz możliwości zrealizowania Umowy Przewozu w
terminie i na warunkach (numer rejestracyjny pojazdu, jego marka,
wyposażenie, władanie przez kierowcę językiem angielskim) określonych w

V.

ofercie Usługi Przewozowej

VI.

bieżącego aktualizowania swoich danych kontaktowych, tj. numeru telefonu,
adresu e-mail, adresu siedziby

VII.

zawierania każdej Umowy Przewozu z Klientem we własnym imieniu i na
własny rachunek

VIII.

wykonywania Usługi Przewozowej zgodnie z prawem, obowiązującymi
zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym zwłaszcza do
przestrzegania regulacji art. 17 i 18 Ustawy z dnia 15 lipca 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272) - zgodnie z załącznikiem nr 1

IX.

udzielania Nimbusy.pl każdej informacji dotyczącej zawartej Umowy
Przewozu, w tym zwłaszcza o sposobie jej wykonania lub powodach
niewykonania – w terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą mailową, pocztową
lub telefoniczną żądania udzielenia tejże informacji, wystosowanego przez
Nimbusy.pl

X.

nieprzesyłania e-maili do Klientów w celach innych, aniżeli ściśle związanych
z wykonaniem Umowy Przewozu
XI.
niepodawanie informacji nieprawdziwych zarówno podczas rejestracji jak i
podczas aktualizacji danych
XII. niepodejmowania prób obchodzenia procesów obsługi zamówionej usługi w
celach zaniżania kwot prowizji lub unikania jej płacenia
XIII. niepodejmowania celowych prób przeciążania lub dezaktywacji
strony nimbusy.pl
XIV. niewykorzystywania kodu strony lub jej fragmentów
XV. niewykorzystywania wizerunku marki Nimbusy.pl bez uprzednich uzgodnień z
Nimbusy.pl
XVI. nieujawniania danych logowania osobom trzecim

XVII. natychmiastowego zgłoszenia Nimbusy.pl faktu utraty danych logowania lub
jakichkolwiek innych danych wprowadzonych na Platformę
3. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może skutkować zawieszeniem dostępu do
serwisu Nimbusy.pl oraz ewentualnym podjęciem dalszych kroków prawnych, w tym
rozwiązaniem Umowy.

§4 WYNAGRODZENIE NIMBUSY.PL
1. Strony Umowy postanawiają, że Nimbusy.pl będzie miał prawo do prowizji z tytułu
każdej Umowy Przewozu, którą Przewoźnik zawrze z Klientem, niezależnie od tego,
czy Umowa Przewozu zostanie wykonana.
2. Kwota prowizji jest stała i wynosi 4% ceny brutto
przez algorytm wewnętrzny Platformy.

Umowy Przewozu, obliczonej

3. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Nimbusy.pl dokona obliczenia
łącznego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 powyżej, a
następnie wystawi Przewoźnikowi fakturę VAT z 10-dniowym terminem płatności,
którą prześle na adres e-mail podany na Profilu Przewoźnika.

§5 OKRES TRWANIA UMOWY
I
KONSEKWENCJE NIEWYKONANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Przewoźnikowi przysługuje prawo do jej
wypowiedzenia w każdym czasie.
2. Oświadczenie Przewoźnika o wypowiedzeniu Umowy powinno być przesłane w
formie wiadomości e-mail na adres:___
3. Nimbusy.pl będzie uprawniony do bezterminowego zawieszenia wyświetlania Profilu
Przewoźnika na Platformie lub do wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia
przez Przewoźnika któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym zwłaszcza
dotyczących:
a) jakiejkolwiek zaległości w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w §4.
b) zasad wykonywania Umowy Przewozu, w tym zwłaszcza w przypadku
podstawienia pojazdu innego, niż zamówiony przez Klienta, na co Klient nie wyraził

zgody, lub w wyniku okoliczności co do której istnieje podejrzenie, że nie była
niezależna od Przewoźnika.
§6 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Nimbusy.pl a Przewoźnikiem sądem
właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy miejscowo dla Nimbusy.pl.

Załącznik nr 1 - U S T AWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
Art. 17. 1. Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem
podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
2. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć:
1) terminu odjazdu;
2) miejscowości przeznaczenia;
3) klasy środka transportowego.
3. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, podróżny powinien uzyskać od
przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić
różnicę należności.
4. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 nie
dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot
należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części
należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy
przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika
5. Przepisy ust. 1–4 nie dotyczą komunikacji miejskiej.
Art. 18. 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją
okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej
opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków
transportowych (przewóz zastępczy).
2. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,
podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on
bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości
zorganizowania takiego przewozu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów
uprawniających do przejazdów wielokrotnych oraz w komunikacji miejskiej.

