
REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO FORUM / ZASOBÓW  

HYIPER CRYPTO COMPANY 
 
 
 

I. DEFINICJE 
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają co następuje: 
 

1. Regulamin  - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Forum, który obowiązuje 

od dnia 2 listopada 2017 roku. 

2. Forum – serwis internetowy, stanowiący platformę za pośrednictwem której Użytkownicy mają dostęp do 

zasobów udostępnianych przez Udostępniającego.  

3. Udostępniający – Dariusz Korzeniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hyiper Crypto 

Company, adres siedziby 41-300 Dąbriwa Górnicza, ul. 3 Maja 36 nr NIP 637-203-88-06, REGON 

241140622, e – mail: info@hyiper.com.pl 

4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę o dostęp do forum/zasobów Hyiper Discord. 

5. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

 

 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1. 

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, o którym mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego.  

3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza  oraz 

pobrać go w formacie pdf.  

 

§ 2. 

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o dostęp do forum/zasobów Hyiper Discord, zawieranej 

pomiędzy Użytkownikiem a Udostępniającym zwanymi dalej łącznie Stronami.  

 

 

§ 3. 

Wyłącznym właścicielem Forum oraz wszystkich zamieszczanych na platformie zasobów jest Udostępniający.  

 

III. UMOWA O DOSTĘP DO FORUM/ZASOBÓW 

 

§ 4.  

Poprzez umowę o dostęp do Forum/Zasobów Hyiper Discord, Udostępniający zobowiązuje się umożliwić 

Użytkownikowi dostęp do internetowej platformy Discord poprzez utworzenie zindywidualizowanego konta 



Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty abonamentu.  

 

 

§ 5. 

1. Platforma będzie zawierać zasoby w postaci m. in. informacji, opini, aktualności, ocen, analiz dotyczących 

rynku kryptowalut, których  autorem będzie Udostępniający. 

2. Udostępniający powiadomi Użytkownika o dodaniu nowych zasobów poprzez przesłanie wiadomości 

notyfikującej na podany w trakcie rejestracji adres e – mail.  

 

§ 6. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że zamieszczane zasoby stanowią wyłącznie ogólny komentarz 

Udostępniającego dotyczący rynku kryptowalut mający walor edukacyjny, tym samym nie stanowią porad 

dotyczących inwestowania. 

2. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę w rozumieniu straty materialnej lub 

utraconych korzyści, która to szkoda może wynikać – bezpośrednio lub pośrednio – z wykorzystania, 

stosowania bądź polegania na udostępnianych zasobach.  

 

§ 7. 

1. Tytułem abonamentu, o którym mowa w § 4 Użytkownik zobowiązuje się: 

a) zapłacić kwotę za okres 1mc - 700 zł, 3mc - 1900 zł lub 6mc - 3500 zł zgodnie z wybranym przez siebie 

planem za pośrednictwem Systemu Płatności On – line lub przelewem elektronicznym  

bądź, 

b) wysłać określoną ilość BTC, LTC lub ETH zgodnie z wybranym planem subskrybcji dostępu w wyskości 1,2 i 3 

mc zgodnie z kursem dostępnym na www.bitbay.net na indywidualnie wygenerowany adres  portfela 

2. Po otrzymamaniu kwoty abonamentu, o której mowa w ust. 1a, Udostępniający prześle na adres e – mail 

Użytkownika paragon fiskalny.  

3. Na żądanie Użytkownika, Udostępniający wystawi fakturę VAT w oparciu o dane wskazane w żądaniu. 

 

 

§ 8. 

1. Umowa o dostęp do Forum/Zasobów Hyiper Discord zawierana jest na czas oznaczy z możliwością jej 

rozwiązania przez Strony za wypowiedzeniem, którego okres wynosi jeden miesiąc, złożonym na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku nieuiszczenia abonamentu do ostatniego dnia danego miesiąca, konto Użytkownika zostanie 

zablokowane.  

3. Celem odblokowania dostępu do konta Użytkownik winien uiścić zaległy abonament zgodnie 

z postanowieniami § 7 ust. 1.  

4. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Udostępniający zwróci Użytkownikowi kwotę  abonamentu 

uiszczonego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do okresu 

spełnionego świadczenia.  



 

§ 9. 

1. Udostępniającemu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do zamieszczanych na Forum 

zasobów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie mające na celu naruszenie autorskich praw majątkowych lub 

osobistych oraz praw pokrewnych przynależnych Udostępniającmu, wykraczające poza dozwolony użytek 

prywatny.  

 

 

§ 10. 

Udostępniający dokołoży wszelkich niezbędnych starań, aby zapewnić Użytkownikom stały, 24 godzinny dostęp do 

Forum/Zasobów, zastrzega jednak możliość czasowego zawieszenia dostępu do forum celem przeprowadzenia działań 

konserwacyjnych lub zmian w jego funkcjonowaniu. Zawieszenie dostępu do Forum raz w miesiącu, na okres krótszy 

niż 24h nie stanowi podstawy do reklamacji.  

 

 

IV. ZAWARCIE UMOWY – REJESTRACJA 

 

 

§ 11. 

Do zawarcia Umowy o dostęp do Forum/Zasobów Hyiper Discord dochodzi poprzez: 

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie formularz google wymagającego wprowadzenia 

następujących danych: 

a) imię i nazwisko lub nick Użytkownika, 

b) adres poczty e – mail Użytkownika,  

c) adres zamieszkania, 

d) oświadczenie o ukończeniu 18 lat oraz akceptacji regulaminu. 

2. Zaznaczenie pola "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Świadczenia Usługi 

Dostępu do Forum/ Zasobów Hyiper Discord oraz wyrażam zgodę na przesłanie na podany adres poczty 

elektronicznej oferty zawarcia Umowy o dostęp do Forum/Zasobów Hyiper Discord. Rozumiem, że 

rozpoczęcie świadczenia usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty abonamentu". 

3. Zaznaczenie pola "Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi dostępu do 

Forum/Zasobów Hyiper Crypto Company przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o ktorym mowa 

w § 8 ust. 4 Regulaminu".  

4. Kliknięcie przycisku "Rejestracja z obowiązkiem zapłaty". 

5. Kliknięcie linka aktywacyjnego nadesłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e- mail. Powyższe 

oznacza przyjęcie oferty, o której mowa w pkt 2 i skutkuje zawarciem Umowy z zastrzeżeniem § 12.  

 

 

§ 12. 

Zawarcie umowy następuje pod warunkiem zawieszającym wpłacenia przez Użytkownika abonamentu, o którym mowa 

w  § 7 ust. 1 Regulaminu. 



 

§ 13. 

Wraz z wiadomością zawierającą link aktywacyjny, o którym mowa w § 9 pkt 3, do Użytkownika zostaną wysłane 

informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 14. 

Według najlepszej wiedzy Udostępniającego brak jest szczególnych zagrożeń natury technicznej wynikających z 

korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci dostępu do Forum. 

 

§ 15. 

Wszelkie reklamacje odnośnie świadczonej przez Udostępniającego usługi należy wysyłać wraz z uzasadnieniem na 

adre e – mail info@hyiper.com.pl Udostępniający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni roboczych od 

daty otrzymania zgłoszenia.  

 

§ 16. 

Udostępniający przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

§ 17. 

W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie w 

drodze wiadomości e – mail wraz z podaniem treści zmian. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od doręczenia 

wiadomości e – mail. W przypadku niewyrażenia zgody na ww. zmiany, Użytkownik może rozwiązać Umowę za 

wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje w takim przypadku w dniu wejścia w życie ww. zmian.  

 

 

 


