
R E G U L A M I N 
ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEN W SERWISIĘ INTERNETOWYM Autopanel.pl 

 
Niniejszy regulamin jest podstawa korzystania z serwisu Autopanel.pl zamieszczania i eksportu 
ogłoszeo. Regulamin niniejszy może byd w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela 
serwisu, o którym mowa w pkt 1 w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje 
od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu Autopanel.pl. 
 
§1. Definicje: 
 
1. Autopanel.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy służący użytkownikom do zamieszczania w 
określonym czasie ogłoszeo sprzedaży pojazdów oraz eksportowi ww. danych na inne portale 
internetowe. 
2. Regulamin – niniejszy dokument sporządzony przez właściciela internetowego serwisu 
ogłoszeniowego Autopanel.pl, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu 
Autopanel.pl; 
3. Cennik – system  Autopanel.pl jest systemem darmowym w części podstawowej, na którą składa 
się: dodawanie pojazdów do bazy, zarządzanie nimi oraz eksport na wszystkie dostępne w systemie 
portale. Dodatkowe funkcjonalności są płatne i wymagają podpisania indywidualnej umowy przez 
obie strony; 
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełna zdolnośd do czynności prawnych, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę 
na treśd niniejszego Regulaminu; 
5. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, 
umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży pojazdów, bądź ich części lub innych 
towarów i usług związanych z szeroko pojęta branża motoryzacyjna oraz umieszczanie ich zdjęd. 
Ogłoszenie nie może zawierad treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszące 
znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzące Autopanel.pl, jak równie( innych treści 
zakazanych przez prawo. Za treści zamieszczane przez użytkownika serwisu, naruszające przepisy 
obowiązującego prawa Autopanel.pl nie ponosi odpowiedzialności. 
6. Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której Autopanel.pl rozpoczyna wykonywanie 
świadczenia polegającego na eksporcie ogłoszenia; 
7. Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia miedzy Użytkownikiem a 
Autopanel.pl prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie. 
 
§2. Zasady funkcjonowania serwisu Autopanel.pl 
1. W serwisie Autopanel.pl udostępniono Użytkownikom możliwośd bezpłatnego, czasowego 
zamieszczania przez nich na stronie Serwisu Autopanel.pl ogłoszeo sprzedaży pojazdów, bądź ich 
części lub innych towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjna wraz z ich 
fotografiami oraz eksportu zamieszczonych na portalu danych do używanych przez Użytkownika 
portali internetowych. 
2. Treśd ogłoszeo może zawierad wyłącznie dane, uszczegółowione w zamieszczonym na stronie 
serwisu formularzu, wśród których będą min: 
a) dane teleadresowe sprzedawcy 
b) opis pojazdu 
c) dane techniczne pojazdu 
d) cena sprzedaży 
3. Zmieszczenie przez Użytkownika danych: 
a) marka pojazdu 
b) model pojazdu 
c) typ pojazdu 
d) informacja o tym, czy pojazd jest uszkodzony 



g) cena brutto 
h) województwo 
i) adres e-mail sprzedającego (właściciela, pełnomocnika lub osoby „do kontaktu” w sprawie 
oferowanej transakcji sprzedaży) ma charakter obowiązkowy. Niepodanie przez Użytkownika tych 
danych uniemożliwia korzystanie z serwisu Autopanel.pl. 
3. Umieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne 
4. Emisja Ogłoszenia następuje pod warunkiem: 
a) poprawnego wypełnienia formularza ogłoszenia i wypełnienia jej obowiązkowej części oraz 
akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego 
treścią; 
5. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego poszczególnego pojazdu. Ten 
sam pojazd nie może byd przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeo. 
6. Ogłoszenie może zawierad jedynie ofertę sprzedaży pojazdu, części, bądź przedmiotu ze wskazana 
rzeczywista cena brutto (nie dotyczy to samochodów ciężarowych i dostawczych). 
7. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości i manipulacje słowami kluczowymi w 
ofercie, oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie niniejszego 
Regulaminu i skutkowad będzie podjęciem stosownych działao, włącznie z usunięciem z serwisu. 
8. Ogłoszenia dotyczące pojazdów maja ograniczenie ceny minimalnej równe 500 zł (piędset złotych). 
9. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Autopanel.pl następuje z chwila łącznego spełnienia 
przez Użytkownika warunków określonych w pkt. 2.4 Regulaminu. 
10. Autopanel.pl rozpoczyna eksport ogłoszeo niezwłocznie po spełnieniu przez Użytkownika 
wymogów określonych w pkt. 2.4. Regulaminu. 
11. Autopanel.pl nie odpowiada za treśd zamieszczanych ogłoszeo. 
12. Autopanel.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli narusza w jakikolwiek 
sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie 
uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające 
prawa autorskie innych osób, szkodzące Autopanel.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo, 
niezgodne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 
 13. Ogłoszeniodawca zezwala Autopanel.pl dokonywad darmowej emisji wybranych ogłoszeo lub ich 
części zamieszczonych w serwisie w innych mediach takich jak np. : prasa, telewizja, bannery, 
bilboardy. 
14. Właściciel systemu Autopanel.pl nie odpowiada za żadne błędy powstające po stronie innych 
portali podczas eksportu a w szczególności za dodatkowe opłaty naliczane przez inne portale.  
15. Użytkownik Autopanel.pl nie ma prawa rościd żadnych odszkodowao w stosunku do Autpanel.pl 
za powstałe błędy. 
 
§3. Zasady uczestnictwa 
1. Użytkownikiem systemu Autopanel.pl może byd pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełna 
zdolnośd do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej. 
2. Uczestnictwo w systemie Autopanel.pl wymaga akceptacji przez Użytkownika niniejszego 
Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią. 
3. Użytkownik w związku z uczestnictwem w systemie może podad w treści ogłoszenia swoje dane 
osobowe. Przekazanie danych nie jest wymogiem uczestnictwa w systemie Autopanel.pl. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Autopanel.pl (lub osobę trzecia wskazana przez 
Autopanel.pl) jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczona usługa. Przetwarzanie 
zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i 
ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna i może zostad powierzone wskazanej przez 
Autopanel.pl osobie trzeciej. 
5. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania 
usunięcia danych. 



6. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych osobom trzecim, 
wykonującym na zlecenie Autopanel.pl czynności w ramach niniejszej usługi. 
7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeo odszkodowawczych po stronie 
Użytkownika, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeo zamieszczonych w 
innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia. 
8. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisów, w 
szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których 
prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod katem praw autorskich 
przysługujących właścicielowi serwisu. 
 
§4. Odstąpienia od umowy 
1. Właściciel zastrzega sobie możliwośd natychmiastowego rozwiązania umowy i zaprzestania 
świadczenia usług, w przypadku naruszenia przez Użytkownika portalu regulaminu lub innych umów 
podpisanych przez strony, których treśd odnosi się do korzystania z portalu Autopanel.pl 
 
§5. Postanowienia koocowe 
1. Serwis ogłoszeniowy Autopanel.pl dołoży wszelkich starao w celu zapewnienia prawidłowego 
działania usług. 
2. Serwis ogłoszeniowy Autopanel.pl nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) treśd eksportów na inne portale wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z usług, 
b) korzystanie z usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania strony Autopanel.pl, 
c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usług, 
d) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku 
korzystania z usług, 
e) problemy w funkcjonowaniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeo, których serwis 
ogłoszeniowy Autopanel.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzied, lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 
losowymi o charakterze siły wyższej,  
f) korzystanie z usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub 
bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez 
Użytkownika charakteru usług, 
g) przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, 
wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Autopanel.pl, 
h) opóźnienia w dostarczaniu danych na inne portale zawinione przez sposób zaczytywania danych 
na ww. portalach, 
i) problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami serwisu. 
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.Autopanel.pl oraz w siedzibie właściciela 
serwisu internetowego Autopanel.pl. 
4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy portalu, w szczególności kod 
HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie 
przysługuje Ogłoszeniodawca i Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod katem praw 
autorskich przysługujących właścicielowi portalu. 
 
§7. Zmiany Regulaminu  
1. Niniejszy Regulamin może zostad zmieniony przez Autopanel.pl. 
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Regulaminu 


