Regulamin Portalu
Wymiany Barterowej Barterkey.eu
Wyrażenia zawarte w regulaminie Portalu Wymiany Barterowej Barterkey.eu
oznaczają:

1. Uczestnik Platformy Barterowej Barterkey.eu
Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji.

2. Platforma Barterowa Barterkey.eu
Portal Wymiany Barterowej Barterkey.eu prowadzony przez administratora, za pośrednictwem,
którego Uczestnicy Platformy Barterowej przeprowadzają transakcje polegające na wymianie
towarów i usług, a także w ramach którego świadczone są inne usługi, zwany dalej Platformą
Barterową lub Platformą.

3. Konto
Prowadzone dla Uczestnika Platformy Barterowej przez administratora konto w którym gromadzone
są dane Uczestnika Platformy Barterowej oraz informacje o jego działaniach w ramach
Platformy Barterowej.

5. Rejestracja
Procedura zakładania Konta.

6. Regulamin
Niniejszy regulamin.

7. Weryfikacja
Potwierdzanie przez Administratora Platformy prawdziwości danych podanych przez przedsiębiorcę w
procesie rejestracji. Weryfikacja pozwala uczestnikowi Platformy na wykupowanie ,,Paczek” usług
świadczonych przez Platformę.

8. Paczka
Pakiet usług który może wykupić Uczestnik Platformy po dokonaniu weryfikacji.

1. Uczestnictwo w Platformie Barterowej Barterkey.eu
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Uczestnikami Platformy Wymiany Towarów i Usług Barterkey.eu (zwanej dalej Platformą) są przedsiębiorcy
tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym
odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, a które wykonują we własnym imieniu działalność
gospodarczą.
W celu uczestnictwa w Platformie należy dokonać rejestracji, za pośrednictwem strony internetowej
www.barterkey.eu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Rejestracji Przedsiębiorcy dokonuje osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu
Przedsiębiorcy wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i
obowiązków wynikających z rejestracji. W celu dokonania rejestracji osoba ta wypełnia formularz
rejestracyjny podając wymagane dane: unikatową nazwę, pod którą podmiot zamierza występować na
Platformie (login), hasło, adres e-mail, nazwę firmy, nip, telefon oraz akceptując niniejszy regulamin i
politykę prywatności. W przypadku powzięcia przez Administratora Platformy informacji o rejestracji firmy
przez osobę nie umocowaną do tego, Administrator ma prawo, po wcześniejszej weryfikacji, usunięcia
konta Uczestnika Platformy oraz powiadomienia zarejestrowanego uczestnika o powyższym fakcie.
Zarejestrowany Przedsiębiorca, będzie otrzymywać do chwili jej odwołania informacje o najnowszych
ofertach pojawiających się na Platformie (newsletter)oraz informacji od administratora Platformy.
Rejestracja konta jest darmowa.
Administrator Platformy ma możliwość zablokowania lub usunięcia konta Przedsiębiorcy w przypadku
podania nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji.

7.

W przypadku późniejszej zmiany wymaganych danych, Przedsiębiorca zobowiązany jest je zaktualizować.
Niedozwolone jest usuwanie przez Przedsiębiorcę danych w profilu oraz podawanie danych
nieprawdziwych bądź niepełnych oraz danych wprowadzających w błąd.
8. Z momentem rejestracji konta, pomiędzy Platformą a Przedsiębiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której
przedmiotem są usługi świadczone przez Platformę na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
oraz regulaminie wewnętrznym dostępnym po rejestracji konta.
9. Przedsiębiorca może posiadać wyłącznie jedno konto oraz nie może udostępniać konta innym
Przedsiębiorcom oprócz udostępniania konta osobom upoważnionym. Konto założone przez
Przedsiębiorcę jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części, na skutek którego Przedsiębiorca przenosi na rzecz innego Przedsiębiorcy konto. W przypadku
naruszenia zasad niniejszego regulaminu oraz warunków korzystania Administrator Platformy zastrzega
sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Przedsiębiorcy po wcześniejszym podaniu powodu
usunięcia lub zablokowania konta.
10. Z momentem rejestracji konta, pomiędzy Przedsiębiorcą a Platformą dochodzi do zawarcia umowy której
przedmiotem są usługi świadczone przez Platformę na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
oraz regulaminie wewnętrznym dostępnym po rejestracji konta.

2. Cechy świadczonych usług
1.

2.

Rodzaj świadczonych usług przez Platformę uzależniony jest od rodzaju konta jakie posiada Przedsiębiorca,
1.1. Dla niezweryfikowanego konta FREE Platforma świadczy następujące usługi:
1.1.1. Usługa Poczty polegająca na otrzymywaniu
wiadomości od innych zweryfikowanych
uczestników – bez możliwości ich odczytywania,
1.1.2. Usługa rekomendacji polegająca na otrzymywaniu rekomendacji od innych zweryfikowanych
uczestników – bez możliwości ich odczytywania,
1.1.3. Sklep internetowy Platformy,
1.1.4. Usługa Wizytówki na portalu www.barterkey.eu.,
1.1.5. Gromadzenie waluty systemowej Libra bez możliwości korzystania z waluty na Platformie,
1.1.6. Otrzymywanie zaproszeń na spotkania barterowe i dodatkowe eventy, dostęp do materiałów
udostępnianych przez Platformę Użytkownikowi niezweryfikowanemu oraz możliwość
przeglądania dostępnych na stronie e-learningu kursów i szkoleń.,
1.2. Dla zweryfikowanego konta FREE Platforma świadczy usługi dostępne dla konta FREE
niezweryfikowanego a ponadto :
1.2.1. Korzystanie z kursów i szkoleń dostępnych na stronie e-learning,
1.2.2. Udział w konkursach zorganizowanych przez Platformę,
1.2.3. Reklama, w sposób wybierany przez administrację Platformy,
1.2.4. Korzystanie z zgromadzonej waluty systemowej – Libra,
1.3. Przedsiębiorca konta zweryfikowanego FREE ma możliwość wykupienia paczki STANDARD oraz
PREMIUM.
1.4. Dla Uczestnika Platformy który wykupił paczkę STANDARD poza usługami które dostępne są dla
Użytkownika zweryfikowanego świadczone są następujące usługi:
1.4.1. Usługa Rekomendacji z możliwością wystawiania i otrzymywania opinii innych Uczestników,
1.4.2. Usługa Partnerstwa polegająca na dobieraniu partnerów biznesowych i nadawanie im typu
partnerstwa,
1.4.3. Usługa ogłoszeń polegająca na wystawianiu ofert i poszukiwanych przedmiotów/usług,
1.4.4. Usługa Transakcji umożliwiająca zawieranie pomiędzy Uczestnikami Platformy transakcji
polegających na wymienia towarów i usług.
1.4.5. Usługa Poczty polegająca na wysyłania i otrzymywania wiadomości od innych uczestników.
Platforma Barterowa Barterkey.eu uczestniczy przy zawieraniu pomiędzy Uczestnikami Platformy
posiadającymi paczki STANDARAD oraz PREMIUM transakcji polegających na wymianie towarów i usług, a
także świadczy usługi w postaci:
2.1. Poszukiwania i pozyskiwania na zlecenie Przedsiębiorcy partnerów handlowych na warunkach
określonych w regulaminie wewnętrznym Platformy,
2.2. Pomocy dedykowanego Managera po podpisaniu indywidualnej umowy z opiekunem,
2.3. Prowadzenia konta barterowego,
2.4. Udostępniania raportów o transakcjach na rachunku barterowym,
2.5. Udzielenia telefonicznej informacji na temat salda i transakcji na rachunku barterowym,

3.

4.

2.6. Konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji transakcji barterowych,
2.7. Publikacji ofert w wiadomości e-mail (newsletter),
2.8. Wysyłania wiadomości e-mail do klientów systemu barterowego,
Poprzez Platformę Barterową Barterkey.eu Uczestnicy którzy wkupili paczkę STANDARD oraz PREMIUM
mogą przeprowadzić transakcję:
3.1. Bezgotówkową wymiany barterowej towaru za towar bez dodatkowej towaru za towar wraz z
dopłatą określonej kwoty pieniężnej lub złotówek barterowych Libra w przypadku różnicy wartości
oferowanych towarów przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję,
3.2. Bezgotówkową wymiany barterowej towaru za usługę, bez dodatkowej dopłaty towaru za usługę,
wraz z dopłatą określonej kwoty pieniężnej lub złotówek barterowych Libra, w przypadku różnicy
wartości oferowanych towarów lub usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję,
3.3. Bezgotówkową wymiany barterowej usługi za usługę bez dodatkowej dopłaty, usługi za usługę wraz z
dopłatą określonej kwoty pieniężnej lub określonej ilości złotówek barterowych Libra w przypadku
różnicy wartości oferowanych usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję,
3.4. Kupna towaru lub usługi za zgromadzone na koncie barterowym złotówki barterowe Libra lub
określoną kwotę pieniężną.
Sposób oraz warunki uczestniczenia w transakcjach pomiędzy Przedsiębiorcami określa regulamin
wewnętrzny Platformy dostępny po zalogowaniu.

3. Opłata członkowska oraz opłaty za usługi
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Oferowane usługi oraz towary są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich użytkowników
Platformy Barterowej,
Uczestnik Platformy Barterowej ma możliwość wykupienia paczki STANDARD oraz paczki PREMIUM według
cen określonych na stornie głównej w dziale „cennik”. Wysokość abonamentu uzależniona jest od rodzaju
konta paczki według cen podanych w dziale „cennik”.
Weryfikacja uczestnika Platformy jest płatna. Opłata za weryfikację wynosi 65 złotych brutto.
Przedmiotowa opłata stanowi jednorazową opłatę za weryfikację firmy. W przypadku rezygnacji z udziału
w Platformie, usunięcia lub blokady konta przez administratora z powodu wskazanego w rozdziale1 opłata
weryfikacyjna nie podlega zwrotowi i nie jest ponownie wymagana przy połowowej rejestracji konta oraz
ponownej weryfikacji
Po dokonaniu weryfikacji na adres mailowy Uczestnika zostaje przesłana deklaracja członkowska.
W trakcie korzystania z Platformy zweryfikowany Przedsiębiorca posiadający konto FREE ma możliwość
wykupienia paczki. Miesięczna opłata za paczkę, zwana także opłatą abonamentową, wynosi w zależności
od rodzaju paczki:
5.1. Paczka STANDARD –15 złotych brutto (piętnaście złotych)
5.2. Paczka PREMIUM – 65 złotych brutto (sześćdziesiąt pięć złotych)
Uczestnik Platformy chcący zakupić daną paczkę zgłasza zamówienie poprzez specjalny formularz
dostępny na koncie Uczestnika Platformy. Po złożeniu zamówienia na adres email wskazany przez
Uczestnika Platformy wysyłane są dane dotyczące płatności i ceny. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu
kwoty na koncie, Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do zamówionej paczki. Ceny paczek uzależnione są od
czasu na jaki są wykupowane i kształtują się w następujący sposób:
6.1. STANDARD:
6.1.1. 15 złotych – przy zakupie paczki na jeden miesiąc,
6.1.2. 81 złotych – przy zakupie na pół roku,
6.1.3. 144 złotych – przy zakupie na rok,
6.2. PREMIUM:
6.2.1. 65 złotych – przy zakupie na miesiąc,
6.2.2. 351 złotych – przy zakupie na pół roku,
6.2.3. 624 złotych – przy zakupie na rok.
Platforma Barterowa Barterkey.eu nie pobiera prowizji od wartości transakcji barterowej poza
transakcjami przeprowadzanymi za pośrednictwem opiekuna, po uprzednim podpisaniu umowy o opiekę
nad kontem i ustaleniu indywidualnej wartości prowizji.
Wszelkie opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez Platformę Barterową uiszczane są przez
Uczestnika Platformy Barterowej na rachunek bankowy, wskazywany w wiadomości e-mail lub w fakturze.
Faktura wysyłana jest na adres wskazany wdanych konta Uczestnika.

4. Obowiązki Członka Platformy Barterowej
1.

2.

Członkowie Platformy Barterowej Barterkey.eu zobowiązani są do przestrzegania powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów handlowych w toku podejmowanych działań w
ramach Platformy Barterowej.
Zabronione jest wykorzystywanie materiałów dostępnych na Platformy Barterowej bez zgody
Administratora Platformy. Ponadto zabronione jest działanie naruszające postanowienia niniejszego
regulaminu oraz sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także naruszające interesy
portalu Barterkey.eu oraz jego Uczestników.

5. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie umowy
1.

2.

3.

4.
5.

Regulamin Platformy Barterowej Barterkey.eu może być zmieniany. Zmiany wchodzą w życie z dniem
wskazanym przez Administratora Platformy Barterowej Barterkey.eu w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie internetowej. Niezależnie od powyższego każdy
Uczestnik Platformy Barterowej zostaje powiadomiony o zmianach regulaminu przy logowaniu się do
Platformy. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu lub zmianę regulaminu wewnętrznego
(regulamin przeprowadzania transakcji), Uczestnik Platformy Barterowej ma prawo rozwiązać umowę w
drodze pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.
Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu lub regulaminu
wewnętrznego są prowadzone na zasadach opisanych w ww. regulaminach obowiązujących na dzień
rozpoczęcia transakcji.
Uczestnik Platformy Barterowej może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Platformą
Barterową Barterkey.eu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania
umowy, przesłanego na adres email Administratora lub przesłanego drogą pocztową na adres wskazany w
pkt 7.1. Rozwiązania umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia obejmującego wolę
rozwiązania umowy.
Umowa może zostać rozwiązana przez Platformę Barterową Barterkey.eu z ważnych przyczyn za
wypowiedzeniem z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania umowy łączącej Przedsiębiorcę z Platformą Barterową Barterkey.eu ustaje
Uczestnictwo w Platformie Barterowej Barterkey.eu.

6. Reklamacje
1.

2.
3.

4.

Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 7.1. lub, za pomocą
wiadomości e-mail albo formularza kontaktowego. Nie będą traktowane jako reklamacje zgłoszenia
telefoniczne.
Przy składaniu reklamacji, Uczestnik Platformy Barterowej powinien podać swój login oraz dokładnie
opisać zgłaszane zastrzeżenia.
Platforma Barterowa Barterkey.eu rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W
przypadku zwrócenia się do zgłaszającego uczestnika o udzielenie dodatkowych informacji w celu
rozpatrzenia reklamacji termin 14 dniowy ulega przedłużeniu.
Pracownicy Platformy udzielają odpowiedzi na reklamacje wyłącznie w formie pisemnej wysyłanej na adres
e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę przy rejestracji konta.

7. Właściwość Sądu w przypadku rozstrzygania sporów
1.

2.

Miejscem wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług przez Platformę Barterową Barterkey.eu
jest miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa Klucz do... Beata Szczepańska-Bernaś ul. Pagórkowa 34,
Piotrowice, 32-641 Przeciszów.
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
przedsiębiorstwa Klucz do... Beata Szczepańska-Bernaś ul. Pagórkowa 34, Piotrowice, 32-641 Przeciszów

