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WARUNKI UŻYTKOWANIA FIRMY WHEELS
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2020 r.

Akceptacja Warunków użytkowania

Poniższe warunki, wraz z wszelkimi innymi powiadomieniami lub dokumentami, które te 
warunki wyraźnie obejmują przez odniesienie (zwane łącznie „Warunkami użytkowania”), 
zostają przyjęte między Użytkownikiem a Wheels Labs Spółka z o.o. (zwaną dalej „Wheels”). 
Warunki użytkowania regulują dostęp Użytkownika do aplikacji mobilnej firmy Wheels 
(„Aplikacja mobilna”) i stron internetowych firmy Wheels: www.Wheels.co oraz 
www.takeWheels.com (zwanych łącznie „Witryną”) (Aplikacja mobilna oraz Witryna są zwane 
łącznie „Platformą”), w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych Użytkownikowi na 
Platformie lub za jej pośrednictwem, zarówno w charakterze gościa, jak i zarejestrowanego 
użytkownika. 

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy uważnie zapoznać się z Warunkami 
użytkowania. Korzystając z Platformy lub klikając, aby zaakceptować Warunki użytkowania lub 
wyrazić na nie zgodę, gdy ta opcja jest dostępna dla Użytkownika, Użytkownik akceptuje i 
zgadza się przestrzegać Warunków dodatkowych (objaśnionych poniżej), które są włączone 
do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie. Użytkownik, który nie wyrazi zgody 
na niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki dodatkowe nie uzyska dostępu do Platformy ani 
nie będzie mógł z niej korzystać. 

Korzystając z Platformy, Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat i jako osoba pełnoletnia 
może zawrzeć wiążącą umowę z firmą Wheels. Jeśli Użytkownik nie spełnia tych wymagań, nie 
wolno mu uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać. 

Warunki dodatkowe

Informacja o polityce prywatności firmy Wheels, Umowa najmu i wydania firmy Wheels (jeśli 
dotyczy) oraz inne informacje dotyczące używania przez Użytkownika Platformy są dołączone 
przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania („Warunki dodatkowe”) oraz 
okazjonalnie aktualizowane. Uzyskując dostęp do usług lub korzystając z nich Użytkownik 
zgadza się na niniejsze Warunki dodatkowe. Należy jednak pamiętać, że Informacja o polityce 
prywatności musi zostać osobno zaakceptowana przez Użytkownika. 

Firma Wheels udostępni Użytkownikowi Warunki dodatkowe do wglądu, gdy Użytkownik 
będzie korzystać z Platformy. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje Warunków dodatkowych, nie 
wolno mu używać Platformy. Jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegać Warunków 
dodatkowych, firma Wheels może częściowo lub w całości zawiesić, zamknąć lub zmienić 
konto lub dostęp Użytkownika lub możliwość korzystania z Platformy. Korzystając dalej z 
Platformy, Użytkownik zgadza się przestrzegać aktualnych Warunków dodatkowych oraz 
wszelkich zmian i uzupełnień Warunków dodatkowych, które zostaną udostępnione 
Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy. Użytkownik powinien okresowo zapoznawać się z 
Warunkami dodatkowymi, aby upewnić się, że jest świadom wszelkich wprowadzanych zmian. 



Zmiany Warunków użytkowania

Firma Wheels zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków 
użytkowania w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian zmian w niniejszych 
Warunkach użytkowania, firma Wheels zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o 
takich zmianach. Informacje mogą na przykład zostać udostępnione Użytkownikowi przez 
powiadomienie na Platformie i/lub przez aktualizację daty „Ostatniej aktualizacji” w niniejszych 
Warunkach użytkowania. Korzystając z Platformy po otrzymaniu takiego powiadomienia, 
Użytkownik potwierdza, że akceptuje zmiany lub modyfikacje Warunków użytkowania. Jeśli 
Użytkownik nie zaakceptuje zmienionych Warunków użytkowania, nie wolno mu używać 
Platformy. 

Zgoda na otrzymywanie połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych, e-maili i 
innego typu komunikacji

Użytkownik akceptuje otrzymywanie wiadomości od firmy Wheels, w tym za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych, w tym informacji 
automatycznych. Użytkownik akceptuje fakt, że taka komunikacja może być inicjowana w 
celach transakcyjnych, marketingowych, obsługi klienta, windykacji, administrowania kontem 
lub w innych celach związanych z transakcjami Użytkownika z firmą Wheels. Na przykład 
komunikacja może odbywać się za pomocą powiadomień push, wiadomości tekstowych lub 
innych porównywalnych środków na adresy e-mail i/lub numery telefonów, które Użytkownik 
przekazał firmie Wheels lub które zostały dostarczone firmie Wheels w jego imieniu. 

Użytkownik akceptuje otrzymywanie wiadomości marketingowych lub reklamowych od firmy 
Wheels pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w wiadomościach tekstowych (zwane łącznie 
„Marketingiem”) w postaci wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych lub wiadomości 
tekstowych przy zakupie i/lub korzystaniu z usług firmy Wheels. Jeśli Użytkownik nie chce 
otrzymywać połączeń marketingowych, wiadomości e-mail ani wiadomości tekstowych od 
firmy Wheels, może anulować ich subskrypcję postępując zgodnie z instrukcjami 
dostarczonymi w tych wiadomościach lub kontaktując się z firmą Wheels pod adresem: 
support@Wheels.co. 

W przypadku wiadomości tekstowych od firmy Wheels mogą obowiązywać standardowe 
opłaty za wiadomości tekstowe i opłaty za przesył danych naliczane przez operatora sieci 
bezprzewodowej.  Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do zatwierdzania 
otrzymywania połączeń i wiadomości tekstowych na dowolny numer telefonu przekazany firmie 
Wheels w związku ze swoim kontem lub korzystaniem z Usług firmy Wheels oraz do 
zatwierdzania wszelkich powiązanych opłat operatora sieci.  Należy pamiętać, że jeśli 
Użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać wiadomości marketingowych, Wheels może nadal 
wysyłać mu wiadomości dotyczące jego konta lub transakcji między Użytkownikiem a firmą 
Wheels. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rezygnacja z otrzymywania wiadomości 
tekstowych lub innego typu komunikacji może wpłynąć na korzystanie z usług przez 
Użytkownika. Wszelkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem takiej komunikacji są 
przetwarzane zgodnie z Informacją o polityce prywatności firmy Wheels. 

Korzystanie z pojazdów; Obowiązująca umowa.
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Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób w wieku 18 lat i starszych. W związku z tym, w 
zależności od lokalizacji Użytkownika, może on być zobowiązany do przesłania zdjęcia 
ważnego prawa jazdy lub dowodu tożsamości wydanego przez organy administracji rządowej, 
którego pobieranie i wykorzystywanie podlega zasadom przedstawionym w naszej Informacji o 
polityce prywatności, w celu zweryfikowania wieku Użytkownika przed rozpoczęciem 
korzystania z Platformy i Pojazdów (zdefiniowanych poniżej). W celu aktywacji i korzystania z 
hulajnóg i rowerów firmy Wheels (zwanych łącznie „Pojazdami”) oferowanych przez Platformę i 
za jej pośrednictwem, Użytkownik będzie zobowiązany (i) uiścić opłatę na rzecz firmy Wheels 
zgodnie z instrukcjami oraz (ii) zaakceptować Umowę najmu i wydania firmy Wheels. 
Korzystanie z Pojazdów, w tym ewentualne spory, wymagania prawne i inne obowiązki firmy 
Wheels i Użytkownika, reguluje Umowa najmu i wydania firmy Wheels. W przypadku 
jakiegokolwiek sporu wynikającego z korzystania zarówno z Platformy, jak i Usług, które są 
zdefiniowane w Umowie najmu i wydania i obejmują (1) Pojazdy, (2) Platformę i (3) wszystkie 
powiązane informacje, personel i sprzęt, zastosowanie ma Umowa najmu i wydania firmy 
Wheels. 
  
Dostęp do Platformy i bezpieczeństwo konta.

Firma Wheels zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany bez uprzedzenia Platformy oraz 
wszelkich usług lub materiałów, które zapewnia na Platformie. Firma Wheels nie będzie 
ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała lub jakakolwiek część Platformy 
będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu 
firma Wheels może ograniczać dostęp do niektórych części Platformy lub całej Platformy 
użytkownikom, w tym zarejestrowanym użytkownikom. 

Użytkownik odpowiada za: 

• Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do 
Platformy; oraz 

• Zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Platformy za 
pośrednictwem urządzenia lub urządzeń Użytkownika są zaznajomione z 
niniejszymi Warunkami użytkowania i ich przestrzegają. 

Aby uzyskać dostęp do Platformy lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, Użytkownik 
może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. 
Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Platformy jest poprawność, aktualność i 
kompletność wszystkich informacji przekazywanych na Platformie. Użytkownik potwierdza, że 
wszystkie dane osobowe, które podaje w celu rejestracji na tej Platformie lub w inny sposób, w 
tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji na Platformie, 
podlegają Informacji o polityce prywatności firmy Wheels, będącej częścią Warunków 
dodatkowych firmy Wheels, które są włączone do niniejszych Warunków użytkowania, jak 
wyjaśniono powyżej. Użytkownik potwierdza, że ma prawo przedłożyć dowolne dane osobowe 
do firmy Wheels i że takie dane osobowe są dokładne. 

Jeśli Użytkownik wybierze lub otrzyma nazwę użytkownika, hasło lub jakiekolwiek inne 
informacje w ramach procedur bezpieczeństwa firmy Wheels, jest zobowiązany traktować takie 
informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać takich informacji żadnej innej osobie ani 
podmiotowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego konto jest osobiste, i 
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zgadza się nie umożliwić żadnej innej osobie dostępu do tej Platformy lub jej części przy 
użyciu swojej nazwy użytkownika, hasła lub innych danych zabezpieczających. Użytkownik 
zobowiązuje się natychmiastowego powiadomienia firmy Wheels, jeśli dowie się o jakimkolwiek 
nieautoryzowanym dostępie lub użyciu swojej nazwy użytkownika i/lub hasła lub innym 
naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik zobowiązuje się także do dopilnowania wyjścia ze 
swojego konta na koniec każdej sesji. W szczególności należy zachować szczególną 
ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub 
współdzielonego, aby inne osoby nie mogły przeglądać ani zapisać hasła ani żadnych innych 
danych osobowych Użytkownika. 

Firma Wheels ma prawo do dezaktywowania w dowolnym momencie dowolnej nazwy 
użytkownika, hasła lub innego identyfikatora według swojego wyłącznego uznania, niezależnie 
od tego, czy zostały one wybrane przez Użytkownika, czy dostarczone przez nas. Dotyczy to 
również sytuacji, w której firma Wheels ma uzasadnione podstawy, aby uznać, że Użytkownik 
naruszył jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. 

Prawa własności intelektualnej

Platforma oraz cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie 
informacje, oprogramowanie, tekst, ekrany, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i 
rozmieszczenie) są własnością firmy Wheels, jej licencjodawców lub innych dostawców takich 
materiałów i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki 
handlowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub majątkowe 
prawa własności. 

Niniejsze Warunki użytkowania umożliwiają korzystanie z Platformy wyłącznie do osobistego, 
niekomercyjnego użytku. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, 
modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, 
ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów na 
platformie firmy Wheels, z następującymi wyjątkami: 

• Komputer Użytkownika może tymczasowo przechowywać kopie takich 
materiałów w pamięci RAM w związku z dostępem i przeglądaniem tych 
materiałów; 

• Użytkownik może przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane 
przez przeglądarkę internetową w celu przyspieszenia ich wyświetlania; 

• Użytkownik może wydrukować lub pobrać jedną kopię stron Witryny w 
rozsądnej ilości do własnego, niekomercyjnego użytku, ale nie do dalszego 
powielania, publikacji lub dystrybucji; 

• Użytkownik może pobrać pojedynczą kopię Aplikacji mobilnej na urządzenie 
mobilne wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem że 
akceptuje umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Wheels dotyczącą 
takich aplikacji; oraz 
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• Jeśli firma Wheels udostępnia funkcje mediów społecznościowych, takie jak 
wtyczki na Platformie lub w ramach Platformy, Użytkownik może podjąć 
działania, które są aktywowane przez takie funkcje. 

Użytkownikowi nie wolno: 

• Modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z Platformy; 

• Wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub 
grafik niezależnie od dołączonego tekstu; 

• Usuwać ani modyfikować informacji o prawach autorskich, znakach towarowych 
lub innych prawach własności z kopii materiałów z Platformy. 

Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu ani korzystać z żadnej części Platformy ani 
żadnych usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Platformy w celach 
komercyjnych. 

Jeśli Użytkownik chciałby skorzystać z materiałów na Platformie w sposób inny niż określony w 
niniejszym punkcie, prosimy o przedłożenie stosownej prośby na adres e-mail: 
support@Wheels.co. 

Jeśli Użytkownik drukuje, kopiuje, modyfikuje, pobiera lub w inny sposób korzysta lub 
zapewnia innej osobie dostęp do dowolnej części Platformy z naruszeniem Warunków 
użytkowania, prawo Użytkownika do korzystania z Platformy natychmiast wygaśnie. W takich 
przypadkach Użytkownik musi, zgodnie z decyzją firmy Wheels, zwrócić lub zniszczyć 
wszystkie wykonane przez siebie kopie materiałów. Żadne prawa, własność ani udziały w 
Platformie ani żadne treści na Platformie nie są przenoszone na Użytkownika, a wszelkie 
prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, są zastrzeżone przez firmę 
Wheels. Jakiekolwiek użycie Platformy, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych 
Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może 
naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne obowiązujące przepisy. 

Znaki handlowe

Nazwa, logo i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany 
reklamowe firmy Wheels są znakami towarowymi firmy Wheels lub jej podmiotów 
stowarzyszonych lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać takich znaków bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy Wheels. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i 
usług, projekty i slogany reklamowe na tej Platformie są znakami towarowymi ich odpowiednich 
właścicieli. 

Niedozwolone użycie

Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z 
niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Platformy: 

• W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo lub prawo lub 
regulacje międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące 
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eksportu danych lub oprogramowania do i ze Stanów Zjednoczonych lub innych 
krajów); 

• W celu wykorzystywania, wyrządzania krzywdy lub próby wykorzystywania lub 
wyrządzania krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na 
nieodpowiednie treści, proszenie o przekazanie danych osobowych lub w inny 
sposób; 

• Do przesyłania lub zlecania wysyłki jakichkolwiek materiałów reklamowych lub 
promocyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Wheels, w tym „niechcianej 
poczty”, „łańcuszków” lub „spamu”, bądź innych podobnych metod promocji; 

• Do podszywania się lub próby podszywania się pod firmę Wheels, pracownika 
firmy Wheels, innego użytkownika lub dowolną inną osobę lub podmiot, między 
innymi za pomocą adresów e-mail, numerów telefonów lub nazw użytkownika 
powiązanych z którąkolwiek z powyższych osób lub w inny sposób 
przekazywania fałszywych informacji; 

• Do angażowania się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub blokują 
korzystanie lub wygodę użycia Platformy lub które mogą wyrządzić szkodę 
firmie Wheels lub użytkownikom Platformy lub narazić ich na odpowiedzialność 
prawną. 

Ponadto Użytkownik zgadza się nie: 

• korzystać z Platformy w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążać, 
uszkodzić lub uszkodzić witrynę lub zakłócać korzystanie z Platformy przez inne 
osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem Platformy; 

• Używać jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, 
procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do Platformy w dowolnym celu, w tym 
monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na Platformie; 

• Używać jakiegokolwiek ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania 
dowolnego materiału na Platformie lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym 
celu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Wheels; 

• Używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, które 
zakłócają prawidłowe działanie Platformy; 

• Wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych 
złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów; 

• Podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu, zakłócania, 
uszkadzania lub zaburzania jakichkolwiek części Platformy, serwera na którym 
przechowywana jest Platforma, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy 
danych podłączonych do Platformy; 
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• Podejmować ataków odmowy usługi lub rozproszonej odmowy usługi na 
Platformę; 

• Podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek 
danych osobowych, które mogą znajdować się na Platformie, serwerze na 
którym przechowywana jest Platforma, lub na dowolnym serwerze, komputerze, 
bazie danych lub systemie informatycznym podłączonym do Platformy; 

• Podejmować innego rodzaju prób zakłócenia prawidłowego działania Platformy. 

Warunki i licencja w odniesieniu do aplikacji 

Ograniczona licencja 

O ile niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej i pod warunkiem przestrzegania przez 
Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, firma Wheels udziela Użytkownikowi 
ograniczonej niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na pobranie i zainstalowanie kopii 
Aplikacji mobilnej na jednym urządzeniu mobilnym lub komputerze, którego Użytkownik jest 
właścicielem lub który kontroluje, i uruchamianie takiej kopii Aplikacji mobilnej na własny 
użytek osobisty. Ponadto w odniesieniu do Aplikacji mobilnej Użytkownik zobowiązuje się 
używać Aplikacji mobilnej wyłącznie (i) zainstalowanej na urządzeniu marki Apple z systemem 
iOS (zastrzeżony system operacyjny Apple) lub na urządzeniu z systemem Android; oraz (ii) 
zgodnie z obowiązującymi „Zasadami użytkowania” określonymi w Warunkach korzystania z 
usługi Apple App Store lub Warunkach korzystania z usługi Google Play. Firma Wheels 
zastrzega wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej, które nie zostały wyraźnie przyznane 
Użytkownikowi w niniejszych Warunkach użytkowania. 

Użytkownicy systemu iOS 

W odniesieniu do korzystania z Aplikacji mobilnej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i 
zgadza się, że (i) niniejsze Warunki użytkowania są umową wyłącznie między Użytkownikiem i 
firmą Wheels, a nie firmą Apple, oraz że (ii) firma Wheels, a nie Apple, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za Aplikację mobilną i jej zawartość. Korzystanie z Aplikacji mobilnej musi 
być zgodne z Warunkami korzystania z usługi App Store. Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości, że firma Apple nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych i 
wsparcia w odniesieniu do Aplikacji mobilnej. W przypadku niespełnienia przez Aplikację 
mobilną jakiejkolwiek obowiązującej gwarancji, Użytkownik może powiadomić firmę Apple, a 
firma Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu aplikacji zgodnie z obowiązującym prawem. 
Firma Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do 
Aplikacji mobilnej. Jeśli chodzi o firmy Wheels i Apple, wszelkie inne roszczenia, straty, 
zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z nieprzestrzeganiem jakiejkolwiek 
gwarancji będą ponoszone przez firmę Wheels, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków 
użytkowania. 
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Użytkownik i firma Wheels przyjmują do wiadomości, że tak jak między firmami Wheels a 
Apple, Apple nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń 
Użytkownika lub jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z Aplikacją mobilną lub 
posiadaniem i korzystaniem z Aplikacji mobilnej. Obejmuje to między innymi: (i) roszczenia 
dotyczące odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia, że Aplikacja mobilna nie 
spełnia jakichkolwiek obowiązujących wymagań prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) 
roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów. Użytkownik i firma 
Wheels przyjmują do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że 
Aplikacja mobilna lub posiadanie i korzystanie z tej Aplikacji mobilnej narusza prawa własności 
intelektualnej takich osób, firma Wheels, a nie firma Apple, będzie ponosić wyłączną 
odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zaspokojenie wszelkich roszczeń 
dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie wymaganym niniejszymi 
Warunkami użytkowania i zgodnie z nimi. 

Użytkownik i firma Wheels przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że firma Apple i jej spółki 
zależne są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszych Warunków użytkowania w 
związku z licencją na Aplikację mobilną. Użytkownik i firma Wheels również potwierdzają i 
zgadzają się, że po zaakceptowaniu przez Użytkownika Warunków użytkowania firma Apple 
będzie mieć prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowała to prawo) do egzekwowania 
niniejszych Warunków użytkowania w związku z licencją użytkownika na Aplikację mobilną 
przeciwko Użytkownikowi jako beneficjentowi zewnętrznemu. 

Poleganie na publikowanych informacjach

Informacje prezentowane na Platformie lub za jej pośrednictwem są udostępniane w ogólnych 
celach informacyjnych. Firma Wheels nie gwarantuje dokładności, kompletności ani 
przydatności tych informacji. Firma Wheels nie ponosi odpowiedzialności za poleganie na 
takich materiałach przez Użytkownika lub inną osobę odwiedzającą Platformę lub przez 
kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej treści. Powyższe nie ogranicza 
jednak potencjalnych obowiązków informacyjnych firmy Wheels wynikających z 
obowiązujących wymogów prawa. 

Platforma może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane 
przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców zewnętrznych, syndykaty, agregatorów 
i/lub usługi sprawozdawcze. Wszelkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, 
a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i inne treści inne niż te dostarczone przez 
firmę Wheels, są wyłącznie opiniami osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały, który 
ponosi za nie odpowiedzialność. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko firmy 
Wheels. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących wymogach prawnych, 
firma Wheels nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej 
za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie. 

Zmiany w Platformie

Firma Wheels może od czasu do czasu aktualizować zawartość Platformy według własnego 
uznania. Treści niekoniecznie lub nie zawsze mogą być jednak kompletne lub aktualne. 
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Dowolne materiały na Platformie mogą być nieaktualne w danym momencie, a firma Wheels 
nie ma obowiązku aktualizowania takich materiałów. 

Informacje o Użytkowniku i jego wizytach na Platformie

Dane osobowe gromadzone przez firmę Wheels na tej Platformie podlegają Informacji o 
polityce prywatności firmy Wheels. 

Ograniczenia geograficzne

Siedziba właściciela Platformy znajduje się w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. 
Dostęp do Platformy może nie być zgodny z prawem dla niektórych osób lub w niektórych 
krajach. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z 
własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów. 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma Wheels nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania z 
internetu lub Platformy będą wolne od wirusów lub innego szkodliwego kodu. Użytkownik 
odpowiada za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić swoje 
szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i 
wyjściowych, a także za utrzymywanie środków zewnętrznych w stosunku do witryny firmy 
Wheels w celu odtworzenia utraconych danych. Firma Wheels nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem odmowy usługi, wirusami 
lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt 
komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone wskutek 
korzystania przez Użytkownika z Platformy lub dowolnych usług lub elementów uzyskanych za 
pośrednictwem Platformy lub pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów 
zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie z nią powiązanej. 

Platforma, jej treści oraz wszelkie usługi lub elementy uzyskane za pośrednictwem Platformy są 
dostarczane na zasadzie „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych 
wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Firma Wheels ani powiązane z nią osoby nie 
gwarantują kompletności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, dokładności ani 
dostępności Platformy. Bez ograniczania powyższego, firma Wheels ani powiązane z nią 
osoby nie gwarantują, że Platforma, jej treści lub jakiekolwiek usługi lub elementy uzyskane za 
pośrednictwem Platformy będą dokładne, niezawodne, wolne od błędów lub nieprzerwane, że 
wady zostaną usunięte, że witryna lub serwer firmy Wheels, który ją udostępnia, są wolne od 
wirusów lub innych szkodliwych składników, lub że Platforma lub jakiekolwiek usługi lub 
elementy uzyskane za pośrednictwem Platformy zawsze spełnią potrzeby lub oczekiwania 
Użytkownika. 

Firma Wheels niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub 
dorozumianych, w tym między innymi gwarancji zbywalności, nienaruszenia praw i 
przydatności do określonego celu. Niniejszy punkt nie ma wpływu na jakiekolwiek gwarancje 
lub zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym 
prawem lub w przypadku, gdy firma Wheels działała umyślnie lub w sposób świadczący o 
rażącym niedbalstwie. 
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Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Wheels, jej podmioty stowarzyszone ani ich licencjodawcy, usługodawcy, pracownicy, 
agenci, kadra kierownicza lub dyrektorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika lub niemożnością korzystania z 
Platformy, powiązanych z nią stron internetowych, treści na Platformie lub innych witryn lub 
usług lub elementów uzyskanych za pośrednictwem Platformy lub takich innych witryn. 
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obejmują także bezpośrednie, pośrednie, 
specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi obrażenia ciała, 
ból i cierpienie, stres emocjonalny, utratę dochodów, utratę zysków, utratę biznesu lub 
przewidywanych oszczędności, utratę użytkowania, utratę wartości firmy i utratę danych. 
Niniejszy punkt nie ma wpływu na zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć 
zgodnie z obowiązującym prawem oraz w przypadku, gdy firma Wheels działała umyślnie lub 
w sposób świadczący o rażącym niedbalstwie. 

Rozwiązywanie sporów

W przypadku roszczenia lub straty wynikającej lub związanej z Platformą i/lub niniejszymi 
Warunkami użytkowania, Użytkownik i firma Wheels prześlą zawiadomienie drugiej stronie, 
podając opis roszczenia lub strat wraz z proponowanym rozwiązaniem. Powiadomienie firmy 
Wheels zostanie wysłane do Użytkownika z wykorzystaniem najnowszych danych 
kontaktowych przekazanych firmie Wheels przez Użytkownika. Użytkownik i Wheels podejmą 
dialog w celu rozwiązania roszczenia lub strat w dobrej wierze. 

Roszczenia, straty lub wszelkie inne spory wynikające lub związane z interpretacją, 
stosowalnością, wykonalnością lub tworzeniem niniejszych Warunków użytkowania lub 
korzystania przez Użytkownika z Platformy będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Polska. 

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu obowiązującemu w Polska. 
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Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Niniejsze Warunki użytkowania będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez 
Użytkownika lub firmę Wheels. Firma Wheels może wypowiedzieć niniejsze Warunki 
użytkowania lub zawiesić dostęp do Platformy w dowolnym momencie, w tym w przypadku 
faktycznego lub podejrzewanego nieuprawnionego korzystania z Platformy lub niezgodności z 
niniejszymi Warunkami użytkowania lub w przypadku wycofania Platformy lub jakichkolwiek 
treści, które zawiera. Użytkownik również może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w 
dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak zamknąć konto Wheels, należy skontaktować 
się z firmą Wheels pod adresem e-mail: support@Wheels.co. 

Jeśli Użytkownik lub firma Wheels wypowie niniejsze Warunki użytkowania lub jeśli firma 
Wheels zawiesi dostęp Użytkownika do Platformy, Użytkownik zgadza się, że firma Wheels, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych obowiązującym prawem, nie będzie ponosić wobec 
niego żadnej odpowiedzialności oraz że firma Wheels nie zwróci żadnych kwot, które 
Użytkownik przekazał już firmie Wheels. 

Wszystkie punkty niniejszych Warunków użytkowania, w tym między innymi „Własność 
intelektualna”, „Wyłączenie odpowiedzialności” oraz „Ograniczenie odpowiedzialności”, które 
albo wyraźnie, albo ze względu na swój charakter, muszą obowiązywać nawet po rozwiązaniu 
niniejszych Warunków użytkowania, pozostają w mocy po ich rozwiązaniu. 

Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień
Żadne zrzeczenie się przez Użytkownika lub firmę Wheels jakiegokolwiek postanowienia lub 
warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub 
ciągłe zrzeczenie się tego postanowienia lub warunku, lub zrzeczenie się jakiegokolwiek 
innego postanowienia lub warunku, a niepodjęcie przez Użytkownika lub firmę Wheels 
dochodzenia prawa lub postanowienia na podstawie niniejszych Warunków użytkowania także 
nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez 
właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, 
takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby 
pozostałe postanowienia Warunków użytkowania mogły pozostać w pełnej mocy i skuteczne. 

Całość umowy

Niniejsze Warunki użytkowania, Warunki dodatkowe oraz Informacja o polityce prywatności 
firmy Wheels stanowią jedyną i całą umowę między Użytkownikiem a spółką Wheels Labs, Inc. 
w odniesieniu do Platformy i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, 
umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Witryny.
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Uwagi i spostrzeżenia Użytkownika

Podmiotem zawierającym umowę jest Wheels Labs Spółka z o.o. z siedzibą w: 

ul. Grzybowska, nr 2, lok. 29, miejsc. Warszawa, kod 00-131, poczta Warszawa, kraj Polska 

Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne wiadomości związane z 
Platformą należy kierować na adres e-mail: support@Wheels.co. 

Dziękujemy za zapoznanie się z Warunkami użytkowania firmy Wheels.
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