Warunki usługi
Aktualizacja: 17 maja 2019 r.
Instaconi, LLC. (Instaconi ”,„ nasz ”,„ nas ”lub„ my ”) zapewnia usługę online, która pozwala
użytkownikom czatować z klientami za pośrednictwem aplikacji do komunikacji mobilnej za
pomocą aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych Instaconi („ Witryna ”). Przeczytaj uważnie
następujące warunki („Warunki”) oraz naszą Politykę prywatności. Niniejsze Warunki regulują
dostęp do Witryny, Usług i Treści zbiorowych (określonych poniżej) i korzystania z nich oraz
stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą a Instaconi. Wszystkie informację podane na
stronie przedstawiają ofertę, która ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Kluczowe warunki dotyczące treści
„Treść” oznacza tekst, grafikę, obrazy, oprogramowanie, audio, wideo, informacje lub inne
materiały.
„Treść Instaconi” oznacza Treść udostępnianą przez Instaconi za pośrednictwem Witryny lub
Usług, w tym między innymi Treść licencjonowaną od strony trzeciej, ale wyklucza Treść członka.
„Członek” oznacza osobę, która kończy proces rejestracji konta Instaconi, zgodnie z opisem w
sekcji „Rejestracja konta” poniżej.
„Treść członka” oznacza treść, którą Członek publikuje, przesyła, publikuje, przesyła lub przesyła
w celu udostępnienia za pośrednictwem Witryny lub Usług.
„Treści zbiorowe” oznaczają łącznie Treści Instaconi i Treści członków.
Niektóre obszary Witryny (i dostęp do niektórych Usług lub Treści zbiorowych lub korzystanie z
nich) mogą mieć inne warunki lub mogą wymagać od Ciebie zaakceptowania i zaakceptowania
dodatkowych warunków. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a warunkami
opublikowanymi dla określonego obszaru Witryny, Usług lub Treści zbiorowych, te ostatnie
warunki będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania z tego obszaru Witryny, Usług
lub dostępu do niego lub Treści zbiorowe, zależnie od przypadku.
POTWIERDZAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC STRONĘ LUB USŁUGI LUB UŻYWAJĄC,
LUB POBIERAJĄC LUB WYSYŁAJĄCĄ JAKĄKOLWIEK TREŚĆ Z LUB NA STRONIE LUB
PRZEZ USŁUGI, OŚWIADCZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ, ORAZ ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE
WARUNKI, NAWET NIEZAREJESTROWANE NA WITRYNIE LUB PRZEZ STRONĘ. JEŚLI NIE
ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE MASZ PRAWA DO DOSTĘPU LUB
KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUG LUB TREŚCI ZBIORCZEJ. Jeśli akceptujesz niniejsze
Warunki lub akceptujesz je w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadczasz i gwarantujesz,
że masz uprawnienia do związania tej firmy lub innej osoby prawnej niniejszymi Warunkami, aw
takim przypadku.

Modyfikacja
Instaconi zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania, zaprzestania lub
rozwiązania Witryny lub Usług lub do modyfikacji niniejszych Warunków, w dowolnym czasie i
bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zmodyfikujemy niniejsze Warunki, opublikujemy
modyfikację w Witrynie lub powiadomimy Cię o modyfikacji. Zaktualizujemy również „Data
ostatniej aktualizacji” u góry niniejszych Warunków. Kontynuując dostęp do Witryny lub Usług lub
korzystanie z niej po opublikowaniu modyfikacji w Witrynie lub po powiadomieniu Cię o zmianie,
wyrażasz zgodę na związanie się zmodyfikowanymi Warunkami. Jeśli zmodyfikowane Warunki

nie są dla Ciebie akceptowalne, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Witryny i
Usług.

Odpowiedzialność
Witryna i usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat. Jakikolwiek dostęp
do Witryny lub Usług lub korzystanie z niej przez osoby poniżej 13 roku życia jest wyraźnie
zabronione. Uzyskując dostęp do Witryny lub Usług lub korzystając z niej, oświadczasz i
gwarantujesz, że masz 13 lat lub więcej. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, ale ukończyłeś 13
lat, możesz korzystać z Witryny i Usług tylko z udziałem rodzica lub opiekuna.

Korzystanie z Instaconi
Witryna i usługi mogą być wykorzystywane do (i) rejestracji w serwisie i zarządzania
subskrypcjami (ii) komunikowania się z użytkownikami końcowymi (iii) kontaktowania się z
Instaconi.

Użytkownicy końcowi
Dostęp do usług Instaconi przez użytkowników końcowych regulują Twoje Warunki świadczenia
usług. Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny za:
1. Instaconi przez cały czas zachowuje własność swojej własności intelektualnej. Innymi
słowy, nie przyznajesz żadnych praw do naszej własności intelektualnej użytkownikom
końcowym
2. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani gwarancji (bezpośrednich ani dorozumianych)
użytkownikom końcowym
3. Nie możesz oświadczyć ani w żaden inny sposób sugerować, że Instaconi oferuje
użytkownikom jakiekolwiek gwarancje lub że twoja relacja z Instaconi wykracza poza
prawa do korzystania z naszego serwisu
4. My (Instaconi) nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkowników końcowych, ani
bezpośrednio, ani pośrednio, oraz że Twoje Warunki świadczenia usług nie mają na nas
wpływu w ten sposób
Ponosisz również odpowiedzialność za to, aby użytkownicy końcowi nie przesyłali nielegalnych
informacji i nie wysyłali poufnych informacji, w tym (między innymi) informacji medycznych lub
danych osobowych nieletnich.
Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, ponosisz również odpowiedzialność za
poinformowanie użytkowników końcowych o tym, jak korzystasz z Instaconi i zbieranie zgody w
stosownych przypadkach. Na przykład powinieneś powiadomić ich, jeśli zamierzasz coś o tym
wiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rejestracja konta
Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny i Usług, musisz utworzyć konto („Konto”) i
zostać członkiem. Możesz to zrobić bezpośrednio za pośrednictwem Witryny lub logując się na
swoje konto w niektórych mediach społecznościowych lub serwisach społecznościowych stron
trzecich („SNS”) (w tym między innymi Facebook) za pośrednictwem Witryny, jak opisano w
niniejszym dokumencie. Jeśli zdecydujesz się utworzyć konto za pośrednictwem SNS,
wyodrębnimy dane osobowe, które podałeś SNS (takie jak twoje imię i nazwisko oraz inne
informacje, które udostępniasz publicznie za pośrednictwem SNS), w zależności od uprawnień

wybranych przez konto z odpowiednim SNS i wykorzystaj te informacje do utworzenia
konta. Konkretne informacje, które wydobywamy, mogą zależeć od ustawień prywatności, które
masz w SNS. Wyrażasz zgodę na nasz dostęp do takich danych osobowych oraz ich
gromadzenie. Podczas korzystania z Witryny i Usług wymagane będzie podanie pewnych
informacji oraz ustanowienie hasła.
Zgadzasz się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje podczas korzystania z Witryny i
Usług oraz aktualizować takie informacje, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Instaconi
zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta, jeśli jakiekolwiek informacje
przekazane Instaconi okażą się niedokładne, nieaktualne lub niekompletne. Jesteś
odpowiedzialny za ochronę swojego hasła. Zgadzasz się, że nie ujawnisz swojego hasła stronom
trzecim i że weźmiesz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania na swoim
koncie, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś takie działania lub działania. Natychmiast
powiadomisz Instaconi o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Subskrypcje i warunki płatności
Ceny wyświetlane w Witrynie podawane są w dolarach amerykańskich (USD) i mogą ulec
zmianie bez powiadomienia. Witryna może wyświetlać ceny produktów w innych walutach, ale
rozumiesz i zgadzasz się, że te ceny poza USD są wyłącznie w celach informacyjnych.
Jeśli zdecydujesz się zasubskrybować za pośrednictwem Witryny, będziemy gromadzić
informacje rozliczeniowe i wysyłkowe od Ciebie, w tym między innymi dane karty kredytowej i
adres rozliczeniowy. Będziemy również zbierać Twój adres e-mail w celu skontaktowania się z
Tobą w sprawie pytań związanych z subskrypcją. Upoważniasz Instaconi lub nasze zewnętrzne
podmioty przetwarzające płatności do obciążenia Twojej metody płatności za wszelkie zakupy
dokonane za pośrednictwem Witryny i Usług. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia
każdego zamówienia, które złożysz u nas.

Opłaty
Instaconi zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z Usług, zgodnie z opisem
podczas procesu rejestracji konta lub wprowadzania zmian w planie konta („Opłaty”). Zgadzasz
się zapłacić takie Opłaty zgodnie z warunkami określonymi w takiej rejestracji konta lub zmianie
planu kont.
Wszystkie opłaty nie obejmują podatków, opłat i ceł nakładanych przez organy podatkowe, a
użytkownik będzie odpowiedzialny za zapłatę wszystkich takich podatków, opłat lub ceł
związanych z korzystaniem z Usług, innych niż dochód Instaconi. Zgadzasz się płacić za
wszelkie podatki, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Usług i dokonywanych przez
Ciebie płatności.
Instaconi zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany opublikowanych cen bez
uprzedzenia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany Opłat za Usługi powiązane z Twoim
kontem z trzydziestodniowym (30) dniowym wyprzedzeniem o zastosowaniu takiej zmiany Opłat i
nie będzie miało zastosowania do Opłat już obciążonych na Twoim koncie.

Własność
Witryna, usługi i treści zbiorowe są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi
przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i
zgadza się, że Witryna, Usługi i Treść Zbiorowa, w tym wszystkie powiązane prawa własności
intelektualnej, są wyłączną własnością Instaconi i jej licencjodawców. Nie usuniesz, nie zmienisz
ani nie zasłonisz żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych
informacji o prawach własności zawartych w Witrynie, Usługach lub Treści zbiorowej lub do niej
dołączonych.

Licencje udzielone przez Instaconi na
zawartość Instaconi i zawartość członka
Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszych Warunków, Instaconi udziela
ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji: (i) do przeglądania, pobierania i drukowania
wszelkich treści Instaconi wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych; oraz (ii) a w celu
przeglądania Treści członkowskich, do których masz dostęp wyłącznie w celach osobistych i
niekomercyjnych. Nie masz prawa podlicencjonować praw licencyjnych przyznanych w tej
sekcji. Nie będziesz używać, kopiować, dostosowywać, modyfikować, przygotowywać dzieł
pochodnych na podstawie, rozpowszechniać, licencjonować, sprzedawać, przenosić, publicznie
wyświetlać, publicznie wykonywać, transmitować, transmitować, transmitować ani w inny sposób
wykorzystywać Witryny, Usługi lub treść zbiorowa, z wyjątkiem przypadków wyraźnie
dozwolonych w niniejszych Warunkach. Żadne licencje ani prawa nie są udzielane w sposób
dorozumiany lub w inny sposób na mocy praw własności intelektualnej będących własnością lub
kontrolowanych przez Instaconi lub jej licencjodawców, z wyjątkiem licencji i praw wyraźnie
przyznanych w niniejszych Warunkach.

Licencja udzielona przez członka
Możemy, według własnego uznania, zezwolić Członkom na publikowanie, przesyłanie,
publikowanie, przesyłanie lub przekazywanie Treści członkowskich. Udostępniając dowolne
Treści Użytkownika w Witrynie lub Usługach lub za ich pośrednictwem, niniejszym udzielasz
Instaconi ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, bezpłatnej licencji,
z prawem do sublicencji, do używania, przeglądania, kopiowania, dostosowywać, modyfikować,
dystrybuować, licencjonować, sprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie
wykonywać, transmitować, przesyłać strumieniowo, transmitować i w inny sposób wykorzystywać
takich Treści członkowskich wyłącznie w Witrynie lub Usługach lub za jej pośrednictwem.
Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całość
Treści członkowskich udostępnianych za pośrednictwem Witryny lub Usług. W związku z tym
oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś wyłącznym właścicielem wszystkich Treści
członkowskich udostępnianych za pośrednictwem Witryny lub Usług lub masz wszelkie prawa,
licencje, zgody i wydania niezbędne do udzielenia Instaconi oraz do praw do takich treści
członkowskich, zgodnie z niniejszymi warunkami; oraz (ii) ani Treści Użytkownika, ani
zamieszczania, przesyłania, publikowania, przesyłania lub przekazywania Treści Członka, ani
korzystania przez Instaconi z Treści Członka (lub dowolnej jego części),

Sprzężenie zwrotne
Zapraszamy i zachęcamy do przesyłania opinii, komentarzy i sugestii dotyczących ulepszeń
Witryny lub Usług („Informacje zwrotne”). Możesz przesłać opinię, wysyłając do nas wiadomość
e-mail. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli przekażesz nam jakąkolwiek
informację zwrotną, niniejszym przyznajesz nam niewyłączną, ogólnoświatową, wieczystą,
nieodwołalną, w pełni opłaconą, nieodpłatną, nielicencjonowaną i zbywalną licencję na podstawie
wszelkich praw własności intelektualnej że jesteś właścicielem lub kontrolujesz, aby używać,
kopiować, modyfikować, tworzyć prace pochodne w oparciu o opinie i wykorzystywać je w inny
sposób w dowolnym celu.

Ogólne zakazy
Zgadzasz się nie wykonywać żadnej z następujących czynności:





















Publikuj, przesyłaj, publikuj, przesyłaj lub przesyłaj Treści, które: (i) naruszają,
przywłaszczają lub naruszają patent osoby trzeciej, prawa autorskie, znak towarowy,
tajemnicę handlową, prawa moralne lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa do
reklamy lub prywatności; (ii) narusza lub zachęca do jakiegokolwiek postępowania, które
naruszałoby wszelkie obowiązujące przepisy prawa lub regulacje lub prowadziłoby do
odpowiedzialności cywilnej; (iii) jest nieuczciwy, fałszywy, wprowadzający w błąd lub
wprowadzający w błąd; (iv) jest zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne
lub obraźliwe; (v) promuje dyskryminację, bigoterię, rasizm, nienawiść, nękanie lub
krzywdę wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy; (vi) jest przemocą lub grozi lub promuje
przemoc lub działania zagrażające dowolnej osobie lub podmiotowi; lub (vii) promuje
nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje.
Używaj, wyświetlaj, odbijaj lub oprawiaj Witrynę lub dowolny pojedynczy element w
Witrynie lub Usługach, nazwę Instaconi, dowolny znak towarowy, logo lub inne
zastrzeżone informacje Instaconi, lub układ i projekt dowolnej strony lub formularza
zawartego na stronie, bez Instaconi wyraźna pisemna zgoda;
Dostęp, manipulowanie lub korzystanie z niepublicznych obszarów Witryny, systemów
komputerowych Instaconi lub technicznych systemów dostarczania dostawców Instaconi;
Próba sondowania, skanowania lub testowania podatności dowolnego systemu lub sieci
Instaconi lub naruszenia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;
Unikaj, omijaj, usuwaj, dezaktywuj, zakłócaj, deszyfruj lub w inny sposób obchodź
wszelkie środki technologiczne wdrażane przez Instaconi lub dowolnego z dostawców
Instaconi lub dowolną stronę trzecią (w tym innego użytkownika) w celu ochrony Witryny,
Usług lub Treści zbiorowych;
Próba dostępu lub przeszukiwania Witryny, Usług lub Treści zbiorowych lub pobierania
Treści zbiorowych ze Strony lub Usług za pomocą dowolnego silnika, oprogramowania,
narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu (w tym pająków, robotów, robotów
indeksujących, narzędzi do eksploracji danych lub jak) inne niż oprogramowanie i / lub
agenty wyszukiwania dostarczane przez Instaconi lub inne ogólnie dostępne przeglądarki
internetowe osób trzecich;
Używaj jakichkolwiek metatagów lub innych ukrytych tekstów lub metadanych
wykorzystujących znak towarowy Instaconi, adres URL logo lub nazwę produktu bez
wyraźnej pisemnej zgody Instaconi;
Korzystaj z witryny, usług lub treści zbiorczych w jakimkolwiek celu komercyjnym lub na
korzyść jakiejkolwiek strony trzeciej lub w jakikolwiek sposób niedozwolony przez
niniejsze Warunki;
Sfałszuj dowolny nagłówek pakietu TCP / IP lub dowolną część informacji nagłówka w
dowolnym e-mailu lub grupie dyskusyjnej lub w jakikolwiek sposób wykorzystuj Witrynę,
Usługi lub Treści zbiorowe do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub
fałszywych informacji identyfikujących źródło;
Próba odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego
oprogramowania używanego do udostępniania Witryny, Usług lub Treści zbiorowych;
Zakłócać lub próbować zakłócać dostęp dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym
między innymi wysyłanie wirusa, przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub
bombardowanie poczty Witryną lub Usługami;
Gromadzić lub przechowywać wszelkie dane osobowe z Witryny lub Usług od innych
użytkowników Witryny lub Usług bez ich wyraźnej zgody;
Podszywać się pod inne osoby lub podmiot lub podszywać się pod inne osoby;
Naruszać obowiązujące prawo lub przepisy;
Zachęcaj lub umożliwiaj innym osobom robienie któregokolwiek z powyższych.

Instaconi będzie mieć prawo do badania i ścigania naruszeń któregokolwiek z powyższych w
najszerszym zakresie prawa. Instaconi może angażować i współpracować z organami ścigania w

ściganiu użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że Instaconi nie ma obowiązku monitorowania dostępu do Witryny, Usług lub Treści
zbiorowej ani korzystania z nich, ani przeglądania ani edytowania Treści zbiorowych, ale ma do
tego prawo w celu obsługi Witryny i Usług, aby zapewnić przestrzeganie niniejszych warunków
lub przestrzeganie obowiązującego prawa lub nakazu lub wymogu sądu, agencji administracyjnej
lub innego organu rządowego. Instaconi zastrzega sobie prawo,

Polityka praw autorskich
Instaconi przestrzega prawa autorskiego i oczekuje, że użytkownicy zrobią to samo. Polityka
Instaconi polega na wypowiedzeniu w odpowiednich okolicznościach Członków lub innych
posiadaczy kont, którzy wielokrotnie naruszają lub są uważani za osoby, które wielokrotnie
naruszają prawa właścicieli praw autorskich.

Promocje
Instaconi może przeprowadzać konkursy i inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) za
pośrednictwem Witryny i Usług. Powinieneś dokładnie zapoznać się z zasadami (np. „Oficjalne
zasady”) każdej Promocji, w której uczestniczysz za pośrednictwem Witryny i Usług, ponieważ
mogą one zawierać dodatkowe ważne informacje na temat naszych praw i własności wszelkich
zgłoszeń, które składasz w ramach Promocji oraz w wyniku uczestnictwa w takich promocjach. W
zakresie, w jakim warunki takich Oficjalnych zasad są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, będą
obowiązywać warunki tych Oficjalnych zasad.

Wypowiedzenie i anulowanie konta
W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków, będziesz mieć prawo do
zawieszenia lub wyłączenia konta lub rozwiązania niniejszych warunków, według własnego
uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Instaconi zastrzega sobie prawo do odwołania
dostępu do witryny, usług i treści zbiorczych oraz korzystania z niej w dowolnym momencie, bez
podania przyczyny. W przypadku, gdy Instaconi wypowie niniejsze Warunki z powodu
naruszenia, będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne na mocy niniejszej
Umowy. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na
adres support@Instaconi.company.
W przypadku wypowiedzenia umowy nie zwrócimy żadnej z opłaconych z góry Opłat. Takie
zakończenie Usług spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta lub dostęp do konta, a także
przepadek i rezygnację z wszystkich treści na koncie. Instaconi zastrzega sobie prawo do
odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Zwroty
Instaconi nie jest zobowiązany do zapewnienia zwrotów ani kredytów za częściowe miesiące lub
lata Usług, uaktualnienia lub obniżki lub niewykorzystany czas podczas subskrypcji.
Każda płatność jest dokonywana jako płatność dobrowolna i nie podlega zwrotowi.
W zamian użytkownik dokonujący dobrowolnej płatności uzyskuje dostęp do serwera
treści jako honorowy dawca.

Zastrzeżenia
WITRYNA, USŁUGI I ZAWARTOŚĆ ZBIORCZA SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, ŻADNEJ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. BEZ
OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, Instaconi WYŁĄCZNIE WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,
CICHEJ PRZYJEMNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW, I JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
ZWIĄZANYCH Z PRZETARGIEM LUB WYKORZYSTANIEM HANDLU. Instaconi NIE UDZIELA
ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE STRONA, USŁUGI LUB ZAWARTOŚĆ ZBIORCZA SPEŁNIĄ
TWOJE WYMAGANIA LUB BĘDĄ DOSTĘPNE NA PODSTAWIE BEZPIECZNEJ,
BEZPIECZNEJ LUB BEZBŁĘDNEJ. Instaconi NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI
DOTYCZĄCEJ JAKOŚCI JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG LUB ZAWARTOŚCI
ZBIORCZEJ ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ WITRYNĘ LUB USŁUGI ORAZ
DOKŁADNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ,
ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, NAWET USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE Z
WITRYNY Instaconi LUB PRZEZ WITRYNĘ, USŁUGI LUB ZAWARTOŚĆ ZBIORCZĄ, NIE
STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI NIE WYRAŹNIEJĄCEJ.
UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE KOMUNIKACJE I
INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY I USŁUG ORAZ Z INNYMI OSOBAMI, Z
KTÓRYMI KOMUNIKUJESZ LUB INTERAKUJESZ W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY
LUB USŁUG. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE Instaconi NIE WYŚWIETLA SIĘ ANI ZAPYTAĆ NA
TLE JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY LUB USŁUG, NOR NIE ROBI ŻADNEJ
PRÓBY WERYFIKACJI OŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY LUB USŁUG. Instaconi
NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA
UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY LUB USŁUG LUB ICH KOMPATYBILNOŚCI Z ŻADNYMI
AKTUALNYMI LUB PRZYSZŁYMI UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY LUB USŁUG.

Odszkodowanie
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać Instaconi, jej funkcjonariuszy, dyrektorów,
pracowników i agentów, bez szkody dla wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat i
wydatków, w tym między innymi uzasadnionych opłat prawnych i księgowych wynikających z lub
w jakikolwiek sposób związany z dostępem do Witryny, Usług lub Treści zbiorowej lub
korzystaniem z niej, lub z naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO
UŻYTKOWNIKA, USŁUGAMI ORAZ KORZYSTANIEM Z TREŚCI POZOSTAJE. NIGDY
Instaconi NIE MA ŻADNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZAANGAŻOWANEGO W TWORZENIE,
PRODUKCJĘ LUB DOSTAWĘ WITRYNY, USŁUG LUB ZBIORCZEJ TREŚCI PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE,
PRZYKŁADOWE LUB KONSEKWENCYJNE, W TYM UTRATĘ USŁUG LUB STRAT.
PRZERWANIE, USZKODZENIE KOMPUTERA LUB AWARIA SYSTEMU LUB KOSZT
SUBSTYTUTOWYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG,
W ŻADNYM WYPADKU ZAGRANICZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Instaconi WYNIKAJĄCA Z
NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB W WYKORZYSTANIU LUB NIEMOŻNOŚCI DO
KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUG LUB ZBIORCZEJ TREŚCI PRZEKRACZA WIĘKSZĄ

Informacje o prawach własności
Wszystkie znaki handlowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i wszelkie inne zastrzeżone
nazwy Instaconi użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Instaconi. Wszelkie inne znaki handlowe, znaki usługowe, logo, nazwy
handlowe i wszelkie inne zastrzeżone nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich podmiotów.

Rozwiązywanie sporów
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się zrzec się prawa do rozprawy sądowej.

