Regulamin Platformy internetowej MójKsięgowy24

§1
Przedmiot regulaminu
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i
obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy
Platformy

internetowej

MójKsięgowy24,

znajdującej

się

pod

adresem

www.mojksiegowy24.pl.
2. Zatwierdzenie Regulaminu przez Użytkownika jest tożsame z podpisaniem umowy, w
której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia miejsca na serwerze, a
Użytkownika do terminowej opłaty wynagrodzenia.
3. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa i obowiązki Dostawcy,
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego MójKsięgowy24.
5. Każdy Klient ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści Regulaminu na swoje
urządzenie, a także dokonania wydruku.
§2
Definicje
1. Serwis/aplikacja/platforma
Przedsiębiorców

i

Biur

MójKsięgowy24
Rachunkowych



Platforma

znajdująca

się

internetowa
pod

dla

adresem

www.mojksiegowy24.pl, umożliwiająca m.in. fakturowanie online, przesyłanie danych
pomiędzy Biurem Rachunkowym, a Przedsiębiorcą.
2. Usługodawca / Operator / Administrator  dGCS.NET z siedzibą w Warszawie, z
adresem ul. Aleje Jerozolimskie 53/506A, Warszawa 00697, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS:
0000223814, NIP: 6222544896, Regon: 251641569, o kapitale zakładowym: 80 000
zł, tj. podmiot udostępniający Platformę MójKsięgowy24.
3. Usługobiorcy/Użytkownicy/Klienci:


Biuro rachunkowe (zwane też Biuro)  użytkownik będący zarejestrowanym na
Platformie MójKsięgowy24 biurem rachunkowym prowadzącym za jej wykorzystaniem
obsługę

podatkowoksięgową

przedsiębiorców,

w

tym

księgowanie

kosztów

prowadzonej przez nich działalności  to jest świadczący usługi księgowe przy pomocy
Platformy MójKsięgowy24.


Przedsiębiorca (zwany też Firma) w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego będący
wyłącznie osobą fizyczną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową korzystająca z Platformy MójKsięgowy24.



Abonament  forma korzystania z usługi i płatności realizowane cyklicznie w okresie
czasu.



Dokument

sprzedażowy



dokument

umożliwiający

obliczenie

przychodu,

przygotowany w ramach korzystania z Aplikacji księgowości online lub Aplikacji
fakturowania online przez Użytkownika, będący edytowalnym i możliwym do
wydrukowania wpisem dokonywanym w formie elektronicznej, w tym faktura
sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca) lub dowód wewnętrzny.


Dokument kosztowy  dokument umożliwiający obliczenie kosztu, przygotowany w
ramach korzystania z Aplikacji księgowości online przez Użytkownika (na podstawie
zdefiniowanych uprawnień) , będący edytowalnym wpisem dokonywanym w formie
elektronicznej, w tym wypełniony koszt.



Hasło  stworzony przez Użytkownika indywidualnego lub Biuro Rachunkowe ciąg
minimum 6 (sześciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji
księgowości online.



Email  adres email Użytkownika podawany przy zakładaniu konta, umożliwiający
logowanie do Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online.



Regulamin  niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną
część.



Usługi  usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, które dzielą się na:


Usługi Informacyjne  polegające na udostępnianiu w Platformie księgowości
online informacji, w tym z szeroko pojmowanego zakresu księgowości;



Usługi Informatyczne  polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę
Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online.

§3
Wymagania techniczne
1. Do korzystania z Platformy MójKsięgowy24 koniecznym jest posiadanie urządzenia z
dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet

(przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji księgowości online lub Aplikacja
fakturowania online  oprócz w/w  także konto poczty elektronicznej (email).
2. W celu korzystania z oprogramowania Klient powinien posiadać:
a. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
b. dostęp do sieci Internet;
c. adres poczty email.
3. Oprogramowanie zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami
tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
4. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często
domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu
końcowym Klienta,
który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
5. Prace konserwacyjne będą odbywać się w godzinach 00:0001:00, co spowoduje
niedostępność aplikacji.
6. Raz w miesiącu dokonywana będzie aktualizacja systemu, częstotliwość aktualizacji
może zostać uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez Klientów.

§4
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Umowa

o

świadczenie

Usługi

Informacyjnej

zostaje

zawarta

w momencie

wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu Platformy MójKsięgowy24 (adres
URL), a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Platformy
MójKsięgowy24.
2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa o świadczenie usługi księgowej między Użytkownikami nie jest objęta
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku Firm na fakturowaniu z Biurem Rachunkowym dodatkowo zawierana
umowa z Biurem;
5. W przypadku Biura Rachunkowego i wprowadzonych Firm obsługiwanych przez Biuro
dodatkowo zawarta jest odrębna umowa między Biurem a Firmą;
6. Usługi szczegółowo opisane są w załączniku do niniejszego regulaminu o nazwie
„Pakiety”.

§5
Płatności i rozliczenia
1. Płatność przelewem lub za pośrednictwem Przelewy24, itp..
2. Biuro rachunkowe ma na opłacenie 7 dni od daty wystawienia faktury.
3. W przypadku firmy będącej w Abonamencie płatność jest natychmiastowa w
momencie założenia konta na płatne fakturowanie.
4. Jeżeli Biuro Rachunkowe będzie zalegało powyżej 5 dni od ostatniego dnia terminu
płatności dostęp do Platformy zostanie zablokowany na czas uregulowania zaległości.
5. Jeżeli Firma założyła konto z dostępem do płatnego fakturowania wtedy to w
momencie kiedy opłaci będzie mogła zacząć wystawiać dokumenty na Platformie.
6. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
7. Usługodawca zastrzega sobie, że w przypadku, kiedy Usługobiorca zawini i będzie to
wymagało dużej ingerencji programisty (pow. 15 minut) koszt interwencji programisty
pokrywa Usługobiorca w całości bądź w części wyznaczonej przez Usługodawcę.
8. Wypowiedzenie Umowy w przypadku konta z Abonamentem jest możliwe w terminie
14

dni

przed

zakończeniem

opłaconego

Abonamentu,

w

przypadku

Biura

Rachunkowego Użytkownik jeżeli chce zakończyć korzystanie z aplikacji musi zgłosić
to do Usługodawcy do końca miesiąca, w przeciwnym razie wraz z nowym okresem
abonamentu, wygeneruje się faktura z terminem płatności 7 dni, którą Usługobiorca
jest zobowiązany do opłacenia.

§6
Prawa i obowiązki Usługodawcy
1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie do obsługi księgowej Biura Rachunkowego na
rzecz

Przedsiębiorcy

i

tym

samym

Usługodawca

nie

ponosi

jakiejkolwiek

odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością
gospodarczą.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Oprogramowania
w przypadku:


złamania zasad określonych w Regulaminie;



podawania nieprawdziwych danych;



zalegania z płatnością za 2 kolejne faktury VAT;



Prowadzenie działalności z pokrzywdzeniem swoich klientów, korzystając z aplikacji.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Platformy MójKsięgowy24 odbywa się
wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług
w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Platformy MójKsięgowy24 bądź
Aplikacji

księgowości

online

lub

Aplikacji

fakturowania

online.

Zaprzestanie

świadczenia Usługi Informatycznej nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej
odpowiedzialności, w tym także w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi
Informatycznej przez czas dłuższy niż 24 h w miesiącu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych
kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności
Aplikacji księgowości online opisanej w §6.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych
zamieszczanych w Platformie MójKsięgowy24 czy Aplikacji księgowości online lub
Aplikacji fakturowania online, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia
przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z
niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika indywidualnego i
innej osoby odwiedzającej Platformę MójKsięgowy24.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek
ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do
Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji
księgowości online lub Aplikacji fakturowania online faktur w wersji elektronicznej
podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia
lub błędnego działania Platformy MójKsięgowy24 czy Aplikacji księgowości online lub
Aplikacji fakturowania online, oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy czy
Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online przez Użytkownika i innej
osoby odwiedzającej Platformę MójKsięgowy24 chyba, że szkody te wynikają z
umyślnego działania Usługodawcy.
11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Platformy
MójKsięgowy24 czy Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online przez
Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Platformę MójKsięgowy24 w sposób
sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. Wszelką odpowiedzialność za szeroko rozumianą obsługę księgową Przedsiębiorcy
ponosi Biuro Rachunkowe zgodnie z porozumieniem, które powinno zawartym między
tymi podmiotami.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji
fakturowania w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia
lub błędnego działania Platformy MójKsięgowy24, oraz nieprawidłowego korzystania z
Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Platformę MójKsięgowy24
chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

§7
Prawa i obowiązki użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania, w trakcie procesu tworzenia konta, Emaila i
Hasła, prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej
realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką
odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
2. Właścicielem całej treści wprowadzonej na Platformie jest Użytkownik.
3. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Platformę MójKsięgowy24 zobowiązani są do
korzystania z Platformy i Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online
w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są
szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
4. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane
umożliwiające dostęp do Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online.
W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest wygenerowanie nowego
Hasła za pośrednictwem opcji „przypomnienia hasła”. Po wybraniu tej opcji należy
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Platformę MójKsięgowy24.
5. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Platformę MójKsięgowy24 ponoszą całkowitą i
wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Platformy i Aplikacji
księgowości online lub Aplikacji fakturowania online treści, w szczególności za dane
niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
6. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim
kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji fakturowania online faktur w wersji
elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.

7. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź
pozbawienia dostępu do Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online
w przypadku, gdy Użytkownik indywidualny wykracza przeciw postanowieniom
Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych
w Platformie MójKsięgowy24 bądź Aplikacji księgowości online lub Aplikacji
fakturowania online, albo też jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź
renomę Platformy MójKsięgowy24 bądź Aplikację księgowości online lub Aplikację
fakturowania online.
8. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim
kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji fakturowania online faktur w wersji
elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
9. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź
pozbawienia dostępu do Aplikacji online w przypadku, gdy Użytkownik indywidualny
wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić
bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Platformie MójKsięgowy24, albo też jego
działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Platformy MójKsięgowy24.

§8
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Platformę
MójKsięgowy24 winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu
Usługodawcy,

bądź

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

kontakt@mojksiegowy24.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego
zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika bądź innej osoby
odwiedzającej Platformę MójKsięgowy24.
3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie
Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od
daty dostarczenia takich informacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym.

§9
Ochrona praw własności i wykorzystanie logotypów i elementów treści
na stronie i aplikacji
1. Wybór i układ treści udostępnianych w Platformie MójKsięgowy24 oraz Aplikacji
księgowości online lub Aplikacji fakturowania online stanowią utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie
korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki
towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia
umieszczone w Platformie MójKsięgowy24 bądź w Aplikacji księgowości online lub
Aplikacji fakturowania online.
3. Korzystanie z Platformy MójKsięgowy24 bądź Aplikacji księgowości online lub Aplikacji
fakturowania online przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Platformę
MójKsięgowy24 nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach
niematerialnych do udostępnionych utworów.
4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Platformy
MójKsięgowy24 bądź Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online w
całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż
określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.

§ 10
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź
innej

osoby

odwiedzającej

Platformie

MójKsięgowy24

jedynie

w

zakresie

umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres
email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie
utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.
2. Użytkownik wyraża zgodę oznaczając osobny check box, a Usługodawca jest
upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w
celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi indywidualnemu informacji
handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim
współpracujących bądź z nim powiązanych.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, a także prawo do ich edycji i żądania
zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do
świadczenia

Usługi

Informatycznej,

a

Użytkownik

zażądał

zaprzestania

ich

przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o
rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej z inicjatywy Użytkownika.
4. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Informatycznej, Usługodawca na
wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji
księgowości online w trakcie trwania umowy.
5. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych
wprowadzonych do Aplikacji księgowości online lub Aplikacji fakturowania online.
6. Użytkownik

akceptując

regulamin

godzi

się

na

dostęp

do

danych

finansowoksięgowych przez obsługujące go Biuro rachunkowe.
7. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione
są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia
Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
8. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie
krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby
odwiedzającej Platforma MójKsięgowy24 pozwala na jego identyfikację celem
usprawnienia korzystania z Platformy oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji
księgowości online lub Aplikacji fakturowania online, gdyż akceptowanie plików cookies
na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do
dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis
może

poprzez

modyfikację

ustawień

przeglądarki

internetowej

uniemożliwić

zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale
usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies
oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia,
że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Platformę
MójKsięgowy24 plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze
czy oprogramowaniu.
9. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających
Platformę MójKsięgowy24 czy korzystających z Aplikacji księgowości online lub
Aplikacji fakturowania online wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże
osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

a) wymagają tego przepisy prawa;
b) w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących
populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Platformę MójKsięgowy24
w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna w Platformie MójKsięgowy24 i może zostać w każdym
momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo przenoszenia w całości ani w części praw
uzyskanych na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Usługodawcy.
3. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach
dotyczących jego danych teleadresowych i statusu prawnego.
4. Strony oświadczają, że ich celem jest rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych sporów
dotyczących treści i wykonania niniejszej umowy w drodze polubownej poprzez
mediacje.
5. Jeżeli wypracowanie polubownego rozwiązania okaże się niemożliwe Strony
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2016 r.

Załącznik: Pakiety
§1
Pakiet darmowe fakturowanie
1. Firma może wystawić bezpłatnie do 3 dokumentów miesięcznie.
2. Jeżeli firma ma wystawione 3 dokumenty i chce wystawić kolejny to powinna zmienić
pakiet darmowy na płatny (uzyskując nieograniczoną ilość wystawianych dokumentów)
lub poczekać do kolejnego miesiąca (pozostając na pakiecie darmowym).
3. Przejście na pakiet płatny wiąże się z wyborem stałej miesięcznej lub rocznej opłaty 2.
zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.
§2
Pakiet fakturowanie (opłata miesięczna lub roczna)
1. Firma może wystawiać online nieograniczoną liczbę dokumentów.
2. Firma ma możliwość dokonywać płatności w trybie miesięcznym, bądź rocznym
zgodnie z cennikiem na stronie.
§3
Pakiet fakturowanie + obsługa biura rachunkowego
1. Firma może wystawiać nieograniczoną liczbę dokumentów.
2. W celu nawiązania współpracy z biurem rachunkowym firma jest zobowiązana do
zawarcia odrębnej umowy z biurem rachunkowym na obsługę księgową.
3. Firma dostarcza do obsługującego o biura rachunkowego dokumenty w zakresie
uzgodnionym z biurem, które są przez nie księgowane.
4. Firma otrzymuje od obsługującego biura rachunkowego informacje o gotowości zapłaty
podatku dochodowego, od wynagrodzeń, VAT i składek ZUS.
§4
Biuro rachunkowe
1. Biuro ma możliwość przesłania nielimitowanej ilości dostępów do swoich klientów.
2. Każda firma dodana na platformie jest liczona jako jeden dostęp.
3. Biuro ponosi opłatę za każdą firmę, którą doda do platformy.

4. Opłata za każdą firmę wyrażona jest w cenniku na stronie i naliczana jest w trybie
miesięcznym.

§5
Postanowienia dodatkowe
1. W przypadku płatnych dostępów, użytkownicy zobowiązani są do opłacenia tej usługi
wskazanej w cenniku pakietów podanym na stronie internetowej w zakładce “Oferta”
bądź też po zalogowaniu się w zakładce “Płatności”.
2. Użytkownik ma możliwość uruchomienia usługi płatnego fakturowania poprzez
zakupiony poza stroną internetową kod aktywacyjny.
3. Użytkownik może zmienić pakiet na inny w dowolnym momencie po kontakcie z
Usługodawcą, z wyjątkiem powrotu do pakietu fakturowania darmowego

