Warunki korzystania ze Sklepu internetowego myPOS
Ostatnia aktualizacja: April 25th 2019
Witamy na/w www.myPOS.eu i www.myPOS.com. myPOS Services Ltd (zdeﬁniowanych poniżej w Deﬁnicjach), podmiot
stowarzyszony z myPOS Europe Ltd ("myPOS", zwanej dalej "my" i "nasz"). myPOS Services Ltd. prowadzi sprzedaż online za
pośrednictwem platform www.myPOS.eu oraz www.myPOS.com, a także zajmuje się dystrybucją produktów myPOS, takich jak
terminale myPOS, akcesoria oraz inne. Niniejsza umowa określa warunki sprzedaży, zakupów, płatności, dostaw oraz zwrotów
pakietów myPOS oraz innych towarów (zwanych dalej "naszymi produktami" lub "produktami"), dokonanych online za
pośrednictwem wyżej wymienionego sklepu internetowego oraz warunki obowiązujące w tego rodzaju transakcjach,
zawieranych pomiędzy myPOS a odwiedzającym strony internetowe i/lub kupującym produkty (zwanym dalej
"użytkownikiem"). Niniejsza Umowa nie reguluje świadczenia usług płatniczych i ﬁnansowych przez myPOS, takich jak m.in.,
dostęp do internetowego konta myPOS i korzystanie z niego oraz ze wszelkich usług płatniczych, które podlegają odrębnej
Umowie prawnej w zakresie Usługi myPOS, którą można znaleźć pod adresem www.myPOS.eu lub www.myPOS.com w sekcji
Informacje prawne. Korzystanie ze sklepu internetowego myPOS i zamawianie produktów za jego pośrednictwem podlega
następującym warunkom.

Korzystając z www.myPOS.eu i www.myPOS.com, użytkownik przyjmuje niniejsze warunki. Prosimy o ich
dokładne przeczytanie.

1. Warunki sprzedaży
Składając zamówienie, użytkownik oferuje zakup produktu na poniższych warunkach. Wszystkie zamówienia są uwarunkowane
dostępnością i potwierdzeniem ceny zamówienia.
1.1. Umowa. Uprawnienia.
1.1.1. Aby zawrzeć z nami umowę, użytkownik musi być uprawniony do zakupu naszych produktów. Wymaga się, by
użytkownik: (i) był rezydentem (adres rejestracji Klienta) jednego z krajów wymienionych na stronie internetowej serwisu; (ii)
posiadał pełną zdolność prawną do zawierania umów; (iii) nie ﬁgurował na żadnej czarnej liście lub liście sankcji w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy i ﬁnansowaniu terroryzmu, które zostały oﬁcjalnie opublikowane i zgłoszone przez organy
regulacyjne lub naszych czarnych listach osób, które dopuściły się oszustwa związanego z kartami płatniczymi, lub czarnych
listach organizacji kart płatniczych; (iv) korzystał z produktu myPOS na potrzeby prowadzonej działalności.
1.1.2. Klikając "Akceptuję" lub "Zgadzam się", gdy taka opcja wyświetla się podczas składania zamówienia za pośrednictwem
sklepu internetowego myPOS i którą użytkownik niniejszym przyjmuje jako jego podpis elektroniczny, użytkownik wyraża zgodę
i przyjmuje niniejsze Warunki, udziela nam nieodwołalnej zgody na zamówienie, zakup i dostawę produktów, w związku z czym
elektroniczną wersję Umowy uważa się za należycie podpisaną przez użytkownika.
1.1.3. Rejestracja opcjonalna Przed złożeniem zamówienia na produkty za pośrednictwem sklepu internetowego myPOS, nie
jest wymagana rejestracja do Usługi myPOS. Aby móc jednak korzystać z pakietu myPOS lub innych produktów, konieczne jest
zarejestrowanie się na koncie myPOS i przyjęcie umowy prawnej w zakresie Usługi myPOS. Warunkiem świadczenia usług
płatniczych jest to, że użytkownik (Klient) będzie podlegać obowiązkowym wymogom dotyczącym znajomości konsumentów
(KYC) i kontrolom prowadzonym przez Instytucję ﬁnansową. Zakup produktu w naszym sklepie internetowym nie gwarantuje
pomyślnej rejestracji do Usługi myPOS.
1.2. Zamówienie
1.2.1. Zakupu dokonuje się po złożeniu u nas ważnego Zamówienia i po zapłaceniu określonej ceny w tym podatku VAT (jeśli
dotyczy) oraz kosztów wysyłki (jeśli dotyczy) zamówionych produktów za pośrednictwem wybranej metody płatności. Dla
ważności Zamówienia wymaga się podania rodzaju i ilość zamówionych produktów, aktualnego adresu dostawy ("adres
wysyłki") w kraju, do którego realizowane są dostawy oraz danych do faktury, jak również innych informacji wymagane przez
nas przy zakupach dokonywanych przez Internet. Zamówienia można składać za pośrednictwem witryny 24 godziny na dobę,
również w dni wolne od pracy.
1.2.2. Po złożeniu i zapłaceniu Zamówienia użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zawierający szczegóły dotyczące
zamówienia (nazwa i rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, cena jednostkowa, cena łączna z VAT, w tym koszty
wysyłki itd.), jak również potwierdzenie w sprawie strony odpowiedzialnej za dostawę i fakturowanie zamówionego produktu
myPOS.
1.2.3. Składając zamówienie użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i dokładne, że jest
użytkownikiem upoważnionym do korzystania z karty kredytowej lub debetowej wykorzystanej do złożenia zamówienia oraz że

istnieją środki na pokrycie kosztów towarów są wystarczające. Nieważne bądź niekompletne zamówienia nie będą
przetwarzane.
1.2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że produkt przewiduje możliwość korzystania z usług płatniczych i
usług pieniądza elektronicznego świadczonych przez licencjonowane instytucje ﬁnansowe, które podlegają ścisłym przepisom
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i ﬁnansowaniu terroryzmu oraz innym przepisom prawnym. W związku z tym,
możemy żądać od użytkownika udzielenia dodatkowych informacji przed dostawą produktu lub po takiej dostawie bądź
odmówić dostarczenia przesyłki ze względów regulacyjnych, ze względu na kwestie ryzyka lub bezpieczeństwa, o czym
użytkownik zostanie poinformowany w rozsądnym terminie po zamówieniu produktu(-ów). Nie ponosimy odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody w związku z odmową dostawy zamówionego produktu (produktów) wynikającą z konieczności
przestrzegania przepisów lub wymogów dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku
braku uprawnień do dostarczenia produktu lub usługi do określonych krajów, osób, podmiotów lub grup ze względów
regulacyjnych, ryzyka lub bezpieczeństwa ani też nie gwarantujemy takiej dostawy.
1.2.5 Opis produktu: Przedstawiony opis będzie tak dokładny, jak to możliwe. Nie gwarantujemy jednak, że opis produktu lub
inne treści przedstawione w sklepie internetowym myPOS są dokładne, wyczerpujące, wiarygodne, aktualne lub bezbłędne. W
przypadku niezgodności oferowanego produktu z opisem jedynym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi jest jego
zwrot w stanie nieużywanym.
1.2.6. Zamówienie może nie zostać zrealizowane w przypadku, jeżeli:
(i) jeden z produktów lub wszystkie produkty są niedostępne; w takim przypadku niezwłocznie skontaktujemy się z
użytkownikiem;
(ii) użytkownik nie dokonał płatności;
(iii) użytkownik podał błędny lub niekompletny adres wysyłki;
(iv) użytkownik nie podał wszystkich wymaganych informacji, w tym aktywnego numeru telefonu komórkowego lub adresu email.
Jeśli problem z dostawą wynika z naszej winy, pokrywamy wszelkie koszty związane z procesem dostawy.
1.3. Płatność/faktura
1.3.1. Wymaga się od użytkownika uiszczenia płatności z góry za pośrednictwem akceptowanej przez nas metody płatności.
1.3.2. Cenę końcową zamówionego produktu (produktów) oblicza się jako sumę cen zamówionych produktów. Wszystkie ceny
podawane w sklepie internetowym są cenami netto i nie podlegają zmianie od momentu złożenia zamówienia do momentu
zapłaty, w którym to użytkownik poznaje cenę całkowitą.
1.3.3. Cena całkowita zamówionych produktów zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki. Koszt wysyłki zależy od adresu
wysyłki. Użytkownik otrzymuje szczegółową fakturę wskazującą koszty wysyłki w oddzielnej pozycji.
1.3.4. Mamy prawo do zmiany cen typów Terminali myPOS według naszego własnego uznania bez uprzedniego powiadamiania
użytkownika.
1.3.5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny pojawiające się w sklepie internetowym były
dokładne, nie wyklucza to pojawienia się błędów. Jeżeli wykryjemy błąd w cenie zamówionego towaru, powiadomimy o tym
użytkownika tak szybko, jak to możliwe, a użytkownik otrzyma możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia o prawidłowej
cenie lub jego anulowania. W przypadku braku kontaktu z użytkownikiem uznamy, że zamówienie zostało anulowane. W
przypadku anulowania już opłaconego zamówienia użytkownik otrzyma pełny zwrot zapłaconych środków.
1.3.6. Jeżeli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w kraju, w którym posiadamy dystrybutorów, dystrybutor realizuje
przesyłkę i wystawia fakturę.
1.4. Dostawa
1.4.1. Zamówione produkty wysyłamy pocztą, kurierem lub przy pomocy innego podmiotu na adres podany jako adres wysyłki
w momencie składania zamówienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo do przekazania zamówienia do
jednego z naszych autoryzowanych Dystrybutorów oraz zgadza się na otrzymanie zamówienia od jednego z naszych
autoryzowanych Dystrybutorów. W takim przypadku użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury przez Dystrybutora.
Płatność dokonana przez użytkownika na naszą rzecz będzie traktowana jako płatność na rzecz tego Dystrybutora. Pełna kwota

zostanie przez nas przekazana na rzecz Dystrybutora.
1.4.2. Zamówione produkty wysyłamy w rozsądnym terminie i zależnie od dostępności ich typów i ilości u nas lub naszych
podwykonawców w momencie składania zamówienia. Jeżeli zamówione produkty nie mogą zostać wysłane w rozsądnym
terminie (do 30 dni), użytkownik zostanie o tym poinformowany niezwłocznie poprzez e-mail lub telefon. Czas wysyłki może
jednak się różnić, zależnie od dostępności produktów i z zastrzeżeniem opóźnień wynikających z opóźnień po stronie poczty lub
ze względu na okoliczności siły wyższej, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki
produktów lub opóźnienia.
1.4.3. Potwierdzenie wysyłki. Kiedy produkt jest gotowy do wysyłki, użytkownik zostanie o tym powiadomiony w wiadomości email zawierającej szczegóły wysyłki (jeśli dotyczy).
1.4.4. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru przesyłki na czas i pod adresem podanym przy składaniu zamówienia. W
przypadku gdy zamówiony produkt został dostarczony pod adres użytkownika, lecz nie został przez niego odebrany z powodu
jego nieobecności lub z innego powodu wynikającego z jego winy, użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie poniesione przez
nas koszty składowania i zwrotu produktu, ponownego wysłania produktu na wniosek użytkownika pod wskazany adres lub
wszelkich innych operacji związanych z transportem produktu.
1.4.5 Uznaje się, że dostawa została stosownie zrealizowana, a produkty przekazane prawidłowo, jeśli paczka została odebrana
przez osobę, która wydawała się upoważniona do jej obioru, pod adresem wysyłki wskazanym przez użytkownika.
1.4.6. Po otrzymaniu produktu użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia przesyłki oraz jej zawartości, a
także do rozpoczęcia Rejestracji i aktywacji Usługi myPOS.
1.4.7. Ryzyko utraty: Wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym myPOS są wykonane zgodnie z umową dostawy.
Oznacza to, że użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ryzyko utraty i tytuł własności do takich produktów przechodzi na
niego w momencie dostawy do przewoźnika.
1.5. Opłaty celne i podatki
1.5.1. Niekiedy przesyłki mogą zostać zatrzymane na granicy państwa użytkownika przez urzędnika celnego w celu inspekcji. Z
naszych doświadczeń wynika, że takie inspekcje są przeprowadzane szybko i bezproblemowo, lecz w niektórych przypadkach
mogą się przyczynić do opóźnień w dostawie przesyłki użytkownikowi. Przeważnie użytkownik ma dostęp do informacji o
ewentualnych opóźnieniach w systemie śledzenia przesyłek.
1.5.2. Jeśli decyzją urzędnika celnego przesyłka nie będzie mogła zostać dostarczona do kraju użytkownika, zostanie ona
odesłana z powrotem do nas. W takim przypadku, po otrzymaniu przez nas przesyłki, użytkownikowi zostaną zwrócone
wszystkie zapłacone środki pomniejszone o koszty przesyłki i zwrotu.
1.5.3. Należy także przyjąć do wiadomości, że użytkownik w momencie odbioru przesyłki może zostać obciążony opłatami z
tytułu cła lub podatków obowiązującymi w jego kraju. Przepisy celne i podatkowe bardzo się różnią w zależności od państwa,
dlatego użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi go lokalnymi przepisami. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty
celnej lub podatkowej przez użytkownika przesyłka zostanie odesłana do nas i użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy równy
całkowitej kwocie zakupu pomniejszonej o koszty przesyłki i zwrotu.
1.6. Zwrot zamówienia. Gwarancja.
1.6.1. 14-dniowy okres odstąpienia od umowy przysługujący konsumentom w przypadku zakupów dokonywanych przez
Internet: Jeżeli użytkownik jest konsumentem w momencie składania zamówienia, zakupu lub dostawy produktów za
pośrednictwem sklepu internetowego myPOS, przysługuje mu prawo do zwrotu dostarczonych produktów w terminie 14
(czternastu) dnia/dni od daty dostawy. Użytkownik pokrywa koszt zwrotu produktów. Przed zwrotem należy skontaktować się z
nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Po pomyślnym zwrocie produktu, dokonamy zwrotu środków do
pierwotnego źródła płatności lub przelewem bankowym na rachunek bankowy użytkownika, z którego zapłacono za produkt.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zwracana kwota obejmuje wyłącznie cenę zwróconego produktu myPOS pomniejszoną
o pierwotne koszty wysyłki do użytkownika. W przypadku dostarczenia produktu przez naszego dystrybutora, aby skorzystać z
prawa do zwrotu produktu w określonym terminie, należy skontaktować się z nami.
1.6.2. We wszystkich przypadkach, w których użytkownik chce zwrócić produkt z powodu problemów technicznych z aktywacją
urządzenia lub rejestracją do Usługi myPOS, należy kontaktować się z nami z uwagi na możliwość jego zdalnego usunięcia.
1.6.3. W każdym razie produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi częściami i akcesoriami
pierwotnie znajdującymi się w zestawie. Zwrot produktu wymaga spełnienia powyższych warunków. Po dokonaniu zwrotu

produktu przez użytkownika i spełnieniu warunków, zwracamy cenę zapłaconą za produkty poprzez zaksięgowanie tej kwoty na
karcie użytkownika wykorzystanej do zakupu, przelewem bankowym lub w inny sposób uzgodniony przez Strony.
1.6.4. Prawo własności do zwróconych produktów przechodzi na nas dopiero po ich przybyciu do naszego Centrum Zwrotów.
Zwrot środków może zostać przyznany bez konieczności zwrotu produktu według naszego uznania. W takiej sytuacji prawo
własności do przedmiotu objętego zwrotem środków nie przechodzi na nas.
1.6.5. Wszystkie terminale myPOS w pakietach myPOS są objęte roczną gwarancją. Więcej informacji można znaleźć w Polityce
zwrotów przedstawionej pod adresem www.myPOS.eu w sekcji Informacje prawne.

2. Warunki ogólne
2.1. Umieszczanie łączy do niniejszej Witryny internetowej
Użytkownik może zamieszczać łącza odsyłające do naszej strony głównej, pod warunkiem że czyni to w sposób, który jest
uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej ﬁrmy ani jej nie wykorzystuje. Nie wolno jednak wykorzystywać łączy w
sposób sugerujący związek z nami, naszą aprobatę lub nasze poparcie tam, gdzie taka sytuacja nie zachodzi. Użytkownikowi
nie wolno umieszczać łączy w witrynach nie stanowiących jego własności. Nie wolno umieszczać Witryny Usługi myPOS w
ramce na innej witrynie ani tworzyć łączy do innych części Witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia
zgody na umieszczanie łączy bez wcześniejszego zawiadomienia.
2.2. Zastrzeżenie w sprawie własność znaków towarowych, wizerunków osób i praw autorskich osób trzecich.
Z wyjątkiem sytuacji, odnośnie do których wyraźnie stwierdzono inaczej, żadne osoby (w tym ich nazwiska i wizerunki), znaki
towarowe i treści osób trzecich, usług lub lokalizacje przedstawione na Witrynie nie są w żaden sposób powiązane z nami, a
użytkownik nie powinien polegać na istnieniu takiego powiązania. Wszelkie znaki towarowe / nazwy zamieszczone na Witrynie
należą do ich odnośnych właścicieli. W przypadku wypomnienia znaku towarowego lub marki, takiego odniesienia dokonuje się
wyłącznie w celu opisania lub identyﬁkacji produktów i usług, co nie stanowi zapewnienia, że takie produkty lub usługi są przez
nas promowane lub z nami związane.
2.3. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zabezpiecza i zwalnia nas oraz podmioty z nami stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich,
zobowiązań, odszkodowań lub kosztów (w tym honorariów adwokackich) wynikających z korzystania przez użytkownika ze
sklepu internetowego lub naruszenia niniejszych Warunków.
2.4. Różnice
Mamy prawo do usunięcia lub zmiany zawartości, produktów i ofert publikowanych się w niniejszym sklepie internetowym
według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia.
2.5. Przedstawiciele będący osobami trzecimi. Dystrybutorzy.
Zamawiając produkt w naszym sklepie internetowym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo do korzystania z
usług przedstawicieli będących osobami trzecimi – dystrybutorów w celu wysyłki zamówionych produktów w zależności od kraju
zamieszkania użytkownika oraz wywiązania się z innych obowiązków wynikające z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody
użytkownika. Nasi dystrybutorzy działają jako podwykonawcy, a nie jako nasi przedstawiciele lub zleceniodawcy. Ponosimy
odpowiedzialność za działania tych dystrybutorów.
2.6. Klauzula salwatoryjna
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niewykonalne (w tym dowolne postanowienie wyłączające
naszą odpowiedzialność względem użytkownika), jest to bez wpływu na wykonalność pozostałych Warunków, które pozostaną
w pełnej mocy. O ile to możliwe, jeżeli jakakolwiek klauzula/podpunkt lub część klauzuli/podpunktu może zostać oddzielona w
celu zachowania ważności pozostałej części, klauzula ta powinna być odpowiednio interpretowana. Alternatywnie użytkownik
wyraża zgodę na poprawę takiej klauzuli i interpretacje w sposób ściśle odzwierciedlający pierwotne znaczenie
klauzuli/podpunktu.
2.7. Reklamacje
Prowadzimy procedurę rozpatrywania reklamacji, według której dołożymy starań, by rozstrzygać potencjalne spory. Prosimy o
kontakt w celu zgłoszenia reklamacji lub uwag.

2.8. Całość umowy
Powyższe Warunki stanowią całość umowy zawartej przez strony i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia. Wszelkie
zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień Warunków wymaga formy pisemnej i podpisania przez Dyrektora ﬁrmy pod
rygorem nieważności.
2.9. Dostęp do tej Witryny jest udzielany tymczasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez
uprzedniego zawiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki braku dostępu do Witryny w dowolnym czasie lub
okresie. Możemy czasami ograniczyć dostęp do niektórych lub wszystkich części Witryny.
2.10. Strona ta może zawierać łącza do innych witryn ("Witryny, do których prowadzą łącza"), które nie są przez nas
obsługiwane. Nie mamy żadnej kontroli nad Witrynami, do których prowadzą łącza i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, ani
za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z nich przez użytkownika. Korzystanie przez użytkownika z Witryn,
do których prowadzą łącza, podlega warunkom przedstawionym na poszczególnych witrynach.
2.11. Polityka prywatności
Nasza polityka prywatności, która określa sposób, w jaki będziemy wykorzystywać dane użytkownika, znajduje się pod
adresem: https://www.mypos.eu/en/terms-conditions/country:bgr/doc:privacy-policy. Korzystając z niniejszej Witryny,
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych określone w Witrynie i gwarantuje dokładność wszystkich podanych przez
niego danych.
2.12. Zakazy
Niedozwolone jest niewłaściwe korzystanie z Witryny. Zakazuje się działań będących przestępstwem oraz nakłaniania do nich;
przesyłania lub rozpowszechniania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe,
technologicznie szkodliwe, stanowią naruszenie postanowień ws. poufności lub w jakikolwiek sposób obraźliwe lub obsceniczne;
włamywania się do jakiejkolwiek części Serwisu; uszkadzania danych; irytowania innych użytkowników; naruszania praw
własności innych osób; wysyłania niechcianych reklam lub materiałów promocyjnych jako "spam"; podejmowania prób
wpłynięcia na wydajność lub funkcje infrastruktury informatycznej niniejszej Witryny lub za jej pomocą. Naruszenie niniejszego
postanowienia stanowi przestępstwo. Wszelkie takie naruszenia będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania wraz z
ujawnieniem tożsamości użytkownika.
2.13. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service,
wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe,
dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem z Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów
zamieszczonych na niej lub na jakąkolwiek witryną z nią powiązaną.
2.14. Własność intelektualna, oprogramowanie i treść.
Prawa własności intelektualnej do wszelkiego oprogramowania i treści (w tym fotograﬁi) udostępnionych użytkownikowi na
Witrynie lub za jej pośrednictwem pozostają własnością naszą lub licencjodawców i są chronione prawami autorskimi oraz
traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez nas lub licencjodawców. Dostarczone mogą być
przechowywane, drukowane i wyświetlane przez użytkownika wyłącznie na własny użytek. Użytkownikowi nie wolno
publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w inny sposób powielać, w jakimkolwiek formacie, żadnych treści lub kopii
treści dostarczonych użytkownikowi lub opublikowanych na Witrynie czy też wykorzystywać takich treści w związku z
jakąkolwiek ﬁrmą lub przedsiębiorstwem handlowym.
2.15. Inne przedsiębiorstwa sprzedające takie same lub podobne produkty
Podmioty inne niż myPOS, np. oﬁcjalni Dystrybutorzy myPOS oraz inne również mogą prowadzić sklepy, świadczyć usługi oraz
sprzedawać produkty za pośrednictwem własnych stron internetowych lub poprzez platformę sprzedaży online, dostępną na
www.myPOS.eu oraz www.myPOS.com. Możemy podawać łącza do witryn innych ﬁrm. Nie jesteśmy zobligowani do badania lub
oceny ani nie gwarantujemy ofert żadnych z tych ﬁrm lub osób, a także zawartości ich witryn, w tym m.in. cen oferowanych lub
sprzedawanych produktów, dostaw oraz ich terminów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty lub treści
ww. osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności i innymi warunkami
użytkowania.
2.16. Prawo właściwe Sąd właściwy.
Niniejszą umowę i stosunki między stronami reguluje prawo Bułgarii. Jako że użytkownik nie występuje w charakterze
konsumenta, przyjmuje do wiadomości, że Strony mogą poddać się jurysdykcji sądu właściwego w Soﬁi w Bułgarii w celu

rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. Niemniej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy
prawo, według naszego uznania, do wnoszenia roszczeń lub występowania z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń (lub
równoważnych środków prawnych zasądzanych w trybie pilnym) w dowolnym sądzie lub jurysdykcji.
W sprawach, w których użytkownik występuje w charakterze konsumenta, wszelkie spory mogą być przedkładane do
rozstrzygnięcia do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania użytkownika.

3. Dodatkowe warunki dot. Oprogramowania i Sprzętu myPOS
3.1. Korzystanie z Oprogramowania i Sprzętu myPOS (Naszego Oprogramowania i Sprzętu). Użytkownik może korzystać z
Naszego Oprogramowania i Sprzętu wyłącznie na potrzeby korzystania z Usługi myPOS w sposób przez nas przewidziany i
dopuszczalny niniejszymi Warunkami oraz umową prawną w zakresie Serwisu myPOS. Użytkownikowi nie wolno włączać żadnej
części Naszego Oprogramowania i Sprzętu do własnych programów lub sprzętu/urządzeń, kompilować żadnej jego części w
połączeniu z własnymi programami, przekazywać go do użytku z inną usługą, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać,
wypożyczać, rozprowadzać lub sublicencjonować Naszego Oprogramowania i Sprzętu ani w inny sposób przenosić
jakichkolwiek praw do Naszego Oprogramowania i Sprzętu w całości lub w części. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać
Naszego Oprogramowania i Sprzętu do celów niezgodnych z prawem. Możemy w każdej chwili zaprzestać dostarczania
dowolnego Oprogramowania i Sprzętu oraz cofnąć prawo użytkownika do korzystania z Naszego Oprogramowania i Sprzętu.
Przysługujące użytkownikowi prawo do korzystania z Naszego Oprogramowania i Sprzętu automatycznie wygasa bez naszego
powiadomienia w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków lub umowy prawnej
w zakresie Usługi myPOS. Ponadto warunki osób trzecich zawarte lub rozpowszechniane z określonym Oprogramowaniem i
Sprzętem, szczegółowo opisane w powiązanej dokumentacji, mogą mieć zastosowanie do Naszego Oprogramowania i Sprzętu
(lub oprogramowania dołączonego do Naszego Oprogramowania i Sprzętu) i będą regulować korzystanie z takiego
oprogramowania w przypadku wystąpienia konﬂiktu z niniejszymi Warunkami. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane do
Usługi myPOS pozostaje naszą własnością lub własnością podmiotów z nami stowarzyszonych, lub naszych dostawców i jest
chronione prawem autorskim UE i międzynarodowym prawem autorskim.
3.2. Korzystanie z usług osób trzecich Korzystając z Oprogramowania i Sprzętu myPOS, użytkownik może również korzystać z
usług jednej lub kilku osób trzecich, takich jak operator sieci bezprzewodowej lub dostawca platformy mobilnej. Korzystanie
przez użytkownika z usług osób trzecich może podlegać odrębnym zasadom, warunkom i opłatom.
3.3. Zakaz odtwarzania kodu źródłowego. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyﬁkować, odtwarzać kodu źródłowego,
dekompilować lub demontować ani w inny sposób ingerować w Nasze Oprogramowanie i Sprzęt, w całości lub w części, ani też
tworzyć dzieł pochodnych względem Naszego Oprogramowania i Sprzętu. Ponadto użytkownik nie będzie zachęcać, pomagać
lub upoważniać żadnej innej do takiego działania.
3.4. Aktualizacje. W celu zapewnienia aktualności naszego Oprogramowania możemy zaoferować automatyczne lub ręczne
aktualizacje w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
3.5. Przepisy dot. wywozu; Rządowi użytkownicy końcowi. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich ograniczeń i przepisów
dotyczących wywozu i powrotnego wywozu obowiązujących w UE oraz naszej licencji na dystrybucję terminali myPOS w UE
oraz licencji Instytucji Finansowych świadczących usługi płatnicze.

4. Deﬁnicje.
"myPOS Services Ltd" - spółka utworzona w Bułgarii, zarejestrowana pod numerem 204713889, z siedzibą pod adresem:
Business Park Varna No B1, Varna 9023, Bułgaria. myPOS Services Ltd prowadzi i obsługuje sklep internetowy myPOS.
"Pakiet myPOS lub "produkty" obejmują mobilne terminale płatnicze (w tym oryginalne akcesoria producenta, takie jak
przewody, ładowarka i bateria), rachunek pieniądza elektronicznego z IBAN i przepłaconą kartę biznesową myPOS oraz
specyﬁkacje techniczne, skróconą instrukcję obsługi i instrukcję aktywacji;
"Terminal myPOS" oznacza terminal płatniczy wchodzący w skład pakietu myPOS, certyﬁkowany przez organizację kart
płatniczych, umożliwiający dokonywanie płatności w dowolnym miejscu i nieograniczony do określonego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej, wykorzystujący połączenie internetowe do przyjmowania płatności kartą i działania. myPOS Europe
lub jego podmioty stowarzyszone lub przedstawiciele, dystrybutorzy lub ich podwykonawcy mogą zapewniać szereg
dostępnych na witrynie Usługi terminali POS o różnych cechach, komunikujących się za pośrednictwem Bluetooth, Wi-Fi, USB,
GPRS, z drukarką paragonów lub bez niej, z aplikacjami lub bez nich. Specyﬁkacja techniczna danego typu terminala mobilnego
jest ujęta w każdym pakiecie systemu myPOS i dostępna na stronie internetowej Usługi.
"Usługi", "Usługa myPOS", oznacza usługi w zakresie pieniądza elektronicznego i płatnicze do otrzymywania płatności

kartami z logo organizacji kart płatniczych oraz rozliczeń wpływów pieniężnych na rachunek pieniądza elektronicznego Klienta.
myPOS stosuje się do autoryzacji bieżących transakcji kartowych, a myPOS Online stosuje się do otrzymywania płatności w
sytuacjach, w których karta nie została ﬁzycznie użyta. Usługi obejmują również rachunek pieniądza elektronicznego służącego
do otrzymywania płatności z tytułu nabycia i przelewów, zgodnie z warunkami Usługi i karty biznesowej. Usługa myPOS jest
regulowana odrębną umowy prawnej w zakresie Usługi myPOS, z którą można się zapoznać pod adresem www.myPOS.eu.
Usługa myPOS jest dostępna wyłącznie na terytorium EOG. W przypadku zamówień poza terytorium EOG produktu nie wolno
wykorzystywać do celów realizacji Usługi myPOS, lecz wyłącznie do celów testowych.

