
Regulamin  
Od dnia 16-05-2016 

I. Postanowienia ogólne

Oferta handlowa firmy FORMSOFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jest adresowana wyłącznie 
do przedsiębiorców dokonujących transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Sprzedający –firma FORMSOFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław, 
NIP: 897-180-29-53, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000530554, z miejscem wykonywania 
działalności w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 76-78. 

Kontakt ze sklepem możliwy jest drogą mailową na wskazany adres: fex@formsoft.pl oraz telefonicznie 
pod nr tel. 76 854 79 58 w godzinach pracy od 8: 00 do 16: 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

Kupujący – Przyszły użytkownik programu, który zapozna się i zaakceptuje warunki regulaminu, 
a także prawidłowo wypełni formularz zamówienia i dokona płatności za program.  

Strona WWW – strona internetowa www.prowadz-firme.pl,  na której można zapoznać się z programem, 
pobrać jego wersję testową oraz złożyć zamówienie.  

Program – wyodrębniony i stanowiący zamkniętą całość program komputerowy o nazwie Faktura Expert® 
stanowiący wyłączną własność Licencjodawcy. 

Wersja pudełkowa programu – wersja programu, którą kupujący otrzymuje na płycie CD w opakowaniu 
kartonowym. Do programu dołączona jest umowa licencyjna, certyfikat autentyczności, instrukcja 
do programu, faktura.  

Wersja elektroniczna programu – wersja programu, którą kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail, 
zawierającej link do pobrania programu oraz Kod rejestracyjny. Po zainstalowaniu programu, Kupujący musi 
wpisać otrzymany Kod rejestracyjny oraz dane użytkownika, które zostaną zapamiętane w programie. 
Zarejestrowanie programu wymaga dostępu do Internetu. W e-mailu przesłane zostają także: faktura, 
umowa licencyjna, instrukcja do programu.  

Kod rejestracyjny – unikalny kod złożony z szeregu cyfr i liter, przesyłany Kupującemu, niezbędny 
do każdorazowej instalacji programu.  

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym nastąpi wykonanie umowy uzależniony od formy płatności, 
biegnący od dnia: 

a) Zaakceptowanej płatności PayU,
b) Wpływu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy,
c) Prawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego, przy wyborze formy płatności za pobraniem.

II. Zawarcie umowy

1. Przedmiotem transakcji jest program oraz dodatki do niego wymienione i opisane na Stronie WWW.

2. Zamówienia można składać przez stronę WWW na formularzu zamówienia. Warunkiem złożenia
zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego
postanowień w czasie składania zamówienia.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone
w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane najpóźniej następnego dnia roboczego.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedający
zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub w przypadku
nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

5. Ceny podane w formularzu zamówienia wyrażone są w złotych polskich i zawierają cenę netto.
Do niniejszych cen doliczany jest podatek VAT wynoszący 23%.
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6. Informacje zawarte na Stronie WWW nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie postanowienia dotyczące użytkowania wybranego programu zawiera Umowa Licencyjna.

III. Wykonanie umowy

1. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie na wskazany adres poczty elektronicznej
Kupującego, stanowi on tym samym potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Należność za zamówiony towar w wersji pudełkowej Kupujący reguluje przelewem, przelewem on-line
(karta, e-przelew) lub za pomocą pobrania (tyko w przypadku wybrania dostawy kurierskiej). W
przypadku wyboru wersji elektronicznej bądź płatności on-line Kupujący zostanie automatycznie
przekierowany
na stronę payU.pl (karta, e-przelew), poprzez którą dokona płatności.

3. Zamówiony program dostarczany jest na podany w formularzu:

a) Adres pocztowy – w przypadku wyboru dostawy kurierskiej,

b) Adres e-mail  - w przypadku wyboru dostawy elektronicznej,

c) Do wybranego paczkomatu – w przypadku wyboru dostawy paczkomatem InPost.

4. W zależności od sposobu dostawy klient otrzymuje:

a) W przypadku dostawy kurierskiej – pudełko z programem na nośniku CD, umowę licencyjną, instrukcję
do programu, certyfikat autentyczności, fakturę. Zamówiony towar dostarczany jest za
pośrednictwem firmy kurierskiej DHL pod adres odbioru, wskazany przez Kupującego, w ciągu 3 dni
roboczych od złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od
zaksięgowania płatności za program.

b) Wiadomość email z linkiem do pobrania pliku instalacyjnego. W e-mailu przesłane zostaną także:

faktura, umowa licencyjna, instrukcja oraz kod rejestracyjny. E-mail zostanie przesłany niezwłocznie

po zaksięgowaniu płatności za program. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie
niezwłocznie poinformowany.

5. Czas realizacji zamówienia na program w wersji pudełkowej wynosi do 3 dni roboczych. Koszt realizacji

zamówienia nie przekracza 22,14 zł brutto. Kosz realizacji zamówienia programu uzależniony jest od

wybranej formy płatności oraz dostawy. Szczegółowe wyliczenie kosztu realizacji dostępne jest
w formularzu zamówienia.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a) niedotrzymania z winy Sprzedającego określonego w umowie terminu rozpoczęcia wykonania umowy
b) niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Reklamację można wnieść w terminie
30 dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. prawidłowego złożenia zamówienia. Reklamację należy przesłać
do Sprzedającego.

3. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia

V. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Kupujący ma możliwość dokonać zwrotu programu w terminie 10 dni od dnia jego dostarczenia, w tym
celu zobowiązany jest przekazać sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w w/w terminie
(może skorzystać z wzoru z Załącznika 1).

2. Zwrot towaru zakupionego na odległość jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie
nienaruszonym tzn.

a) W przypadku zakupu wersji pudełkowej - towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nieotwarte
opakowanie wraz z plombami zabezpieczającymi oraz zawiera wszystkie elementy, z którymi był
dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością). Kupujący zobowiązany jest odesłać
na własny koszt opisany wyżej towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na
adres siedziby firmy w ciągu 10 dni.



b) W przypadku zakupu wersji elektronicznej - gdy Kupujący nie zainstalował i nie zarejestrował
programu, czyli nie użył kodu licencyjnego. Kupujący zobowiązany jest przesłać, w ciągu 10 dni od dnia
otrzymania e-maila z linkiem i kodem rejestracyjnym: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy
na adres pocztowy: FORMSOFT Sp. z o.o. Sp. k, ul. Chojnowska 76-78, 59-220 Legnica.

3. Jeżeli konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego
(Paczkomat InPost lub Poczta Polska dla Kupujących nie mających możliwości skorzystania z
Paczkomatu), kwota dodatkowo poniesionych koszt

4. Zapłacona kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe w terminie 10 dni od daty otrzymania
podpisanych stosownych dokumentów (odstąpienia od umowy, kopii faktury korekty, gdy zakup został
potwierdzony fakturą Vat) oraz spełnienia warunków wymienionych w pkt. 2.

5. W celu zachowania prawa odstąpienia od umowy zawsze przed odebraniem przesyłki
od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności
należy zwrócić uwagę na stan naklejonych plomb na opakowaniu. W przypadku, gdy opakowanie
przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w
obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu
wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia
ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z
późn. zm./).

VI. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych
osobowych", zgodnie z którą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz
wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W żadnym wypadku posiadane dane klienta nie
będą przekazywane podmiotom trzecim. Dane są utrwalane i przechowywane w formie elektronicznej
na bezpiecznych serwerach providera internetowego, na niedostępnym dla osób do tego nie
upoważnionych panelu administracyjnym oraz w wewnętrznym programie CRM, zabezpieczone loginem
i hasłem dostępu. Dane zbierane podczas procesu rejestracji będą wykorzystywane w celu potwierdzenia
zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia, mogą być również
wykorzystywane dla celów marketingowych firmy oraz statystycznych. Dane osobowe klienta mogą
zostać udostępnione jedynie odpowiednim organom w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów
prawa będzie wynikał taki obowiązek.

2. Transakcje przelewów online dokonywane są na serwerze payU.pl (Sprzedający nie ma do nich wglądu),
na specjalnie zabezpieczonych stronach. System płatności nie wymaga od Sprzedającego internetowego
przechowywania numerów kart płatniczych w jego bazach danych. Wszystko odbywa się na stronie
payU.pl. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL, a Sprzedający zostaje
jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam
Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie gwarantuje, że Program spełni wszystkie oczekiwania Kupującego oraz, że będzie
współpracować z innymi programami, nie udziela tym samym żadnych gwarancji bezpośrednich lub
domyślnych, pisemnych lub ustnych, dotyczących wydajności i wyników osiąganych z użyciem Programu,
danych i dokumentacji.

2. Programy zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego, jednakże
obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności programu. Sprzedający
nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Kupującym oraz jakąkolwiek stroną trzecią za
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Programu niezależnie
od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność
kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Sprzedający wiedział, powinien był wiedzieć lub został
poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

3. W celu prawidłowego korzystania ze strony zamówień wymagane są: system operacyjny Windows XP
i nowsze systemy, lub systemy z rodziny Linux oraz przeglądarka internetowa INTERNET EXPLORER 6.x
lub wersja wyższa, GOOGLE CHROM 2.0 lub wyższa, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Zalecana rozdzielczość,



dla której zoptymalizowana jest strona internetowa to minimum 1024 na 768. Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów 
teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu 
zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.  

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen programów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie
dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania
poszczególnych programów z oferty.

5. Regulamin określa zasady zakupów na w/w stronie, a złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą
na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Drogi Kliencie,  
Prawidłowo złożone i opłacone zamówienie potwierdzane jest wiadomością e-mail. Jeżeli jej nie otrzymałeś 
oznacza to, że zamówienie do nas nie dotarło (prosimy też o sprawdzenie, czy e-mail nie został 
potraktowany jako spam). Jeżeli w dalszym ciągu brak jest tej wiadomości na Twojej skrzynce, prosimy  
o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: fex@formsoft.pl  lub telefonicznie. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

……………..………………………………….. 
Miejscowość, data 

..............................................  

..............................................  

..............................................  
……………….……...…………………..  
Imię i nazwisko, dane firmy  
Adres zamieszkania  
Telefon  
 

FORMSOFT Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Chojnowska 76-78 

59-220 Legnica 

 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 
Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu poświadczonej dokumentem nr.………………………...…………. 

                 (nr faktury) 

Proszę o zwrot kwoty............................zł 

(słownie:....................................................................................................................................................) 

Na rachunek 

bankowy...................................................................................................................................................... 

Zwracam następujący towar: 

….................................................................................................................................................................. 

otrzymany dnia: …...................................…….w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. 
 
 

……………………………………………………… 
czytelny podpis Kupującego 


