
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Artykuł 1. DEFINICJE 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
GE24.PL 
GE24.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, przy ul. Rzeźniczej 42 B, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa – 
Śródmieście w Warszawie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS - 0000635184, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7010611714, REGON: 
365349211 

GE24.PL 
prowadzona przez firmę GE24.PL  Sp. z o.o. internetowa platforma handlowa pośrednicząca 
w obrocie produktami i usługami przez publikowanie ofert użytkowników zarejestrowanych w 
systemie GE24.PL, opartym na domenie www.ge24.pl, której wyłącznym właścicielem jest 
GE24PL Spółka z o.o. 
OFERTA 
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem pośrednictwa, zgodnie z Regulaminem 
UŻYTKOWNIK 
podmiot korzystający z usług portalu www.ge24 na zasadach określonych w Regulaminie 
OFERENT 
Użytkownik oferujący do sprzedaży/nabycia towary lub usługi w ramach GE24.PL. 
KONTO 
Zbiór o niepowtarzalnej nazwie (login) zasobów danych i informacji o działaniach Użytkownika 
w ramach GE24.PL prowadzone przez Firmę GE24.PL. 
 

I.REJESTRACJA 
 

Artykuł 2. PROCES REJESTRACJI 
2.1. Użytkownikami mogą być wyłącznie: 
a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

i prowadzące działalność gospodarczą,  
b) osoby prawne  
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające prawo zaciągać 

zobowiązania we własnym imieniu. 
2.2. W kategorii PRACA Użytkownikiem może być osoba fizyczna nie prowadząca 
działalności gospodarczej poszukująca pracy, mająca ukończone 18 lat. Osoba taka ma 
dostęp wyłącznie do kategorii PRACA. 
2.3. Rejestracji osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki 
organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., może dokonać osoba fizyczna, uprawniona do 
dokonania Rejestracji i korzystania z pełni praw i obowiązków Użytkownika.  
2.4. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego w 
którym należy podać: pełną nazwę firmy, jej siedzibę, telefon, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za kontakt z GE24PL, kategorię w której zamierza umieścić swoją ofertę, 
oraz adres e-mail.  
2.5. Potwierdzeniem rejestracji jest generowania automatycznie wiadomość informująca o 
rejestracji. Jest ona równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy rejestrującym a Firmą 
GE24.PL w przedmiocie świadczenia usług przez Firmę GE24.PL w ramach portalu 
www.ge24.pl. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  
2.6. Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej w sposób podany w art. 2.5. w terminie 14 
dni od wygenerowania wiadomości potwierdzającej rejestrację bez podania przyczyny.  
2.7. Firma GE24.PL może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z ge24.pl przez Użytkownika 
od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.3. w sposób uzgodniony z 
rejestrującym się. 
2.8. W wyniku prawidłowej Rejestracji Firma GE24.PL  tworzy dla Użytkownika Konto 
przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w ge24.pl 
loginu i hasła (logowanie).  
2.9. Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz uzupełnione po 
rejestracji o kolejne dane niezbędne do weryfikacji rejestrującego. Użytkownik zobowiązany 
jest do aktualizacji danych w przypadku ich późniejszych zmian. Nazwa konta Użytkownika 
(login) nie podlega zmianie. Aktywny adres e-mail jest obowiązkowy dla każdego Konta. 



2.10. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i nie może go wykorzystywać do 
dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 
2.11. Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego 
Konta innym osobom. 
2.12. Zbycie Konta jest niedopuszczalne z wyjątkiem przejęcia Użytkownika przez inny 
podmiot. 
2.13. Firma GE24.PL  zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta na www.ge24.pl w 
przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Oferty jest zagrożone. Wymagana jest 
wówczas zmiana hasła potwierdzonego przez Firmę GE24.PL. 
2.14. Firma GE24.PL  może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od 
dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik 
natychmiast odzyska dostęp do Konta.  
2.15. Działania na szkodę innych Użytkowników www.ge24.pl są zabronione. 
 

                                                                            II. OFERTY 
 

Artykuł 3. RODZAJE OFERT 
3.1. Firma GE24.PL Sp. z o.o., umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Ofert na 
zasadach określonych w Regulaminie poprzez udostępnienie Użytkownikom odpowiednich 
narzędzi systemowych w portalu www.ge24.pl.  
3.2. Firma GE24.PL  nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane pomiędzy 
Użytkownikami (Sprzedającymi i Kupującymi), jak również za ich szczegóły i wykonanie. 
 

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE 
4. Zabronione jest umieszczanie Ofert przedmiotów, obrót którymi jest naruszeniem prawa (w 
tym praw autorskich bądź własności intelektualnej), bądź dobrych obyczajów. 
 

Artykuł 5. WYSTAWIANIE OFERT 
5.1. Wystawienie Oferty wymaga od Użytkownika stworzenie jej opisu poprzez wypełnienie 
odpowiedniego formularza na www.ge24.pl. W opisie tym Użytkownik określa też warunki 
umowy. 
5.2. Wystawienie Oferty jest równoznaczne z uznaniem, że oferta nie narusza prawa a 
wystawiający jest uprawniony do jej wystawienia. Szczegóły Oferty muszą być podane 
rzetelnie i prawidłowo w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
konsumentów, za co Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność. 
5.3. Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru. 
5.4. Sposób zapłaty za realizację Oferty strony ustalają pomiędzy sobą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Artykuł 6. REALIZACJA OFERTY 
6.1. Użytkownik umieszcza swoją Ofertę za pomocą formularza na www.ge24.pl na 
przewidziany czasokres. Ważność Oferty upływa z dniem do którego została przewidziana lub 
w dowolnym czasie zdecydowanym przez Użytkownika, albo z chwilą jej realizacji, czyli 
wykonania umowy kupna sprzedaży. 
6.2. Oprócz ustalonej ceny Użytkownik Sprzedający może obciążyć Użytkownika Kupującego 
jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości. 
6.3. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży następuje na warunkach wzajemnie uzgodnionych 
pomiędzy obu umawiającymi się stronami, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 
potwierdzenia akceptacji Oferty. Firma GE24.PL nie ingeruje w warunki umowy ustalone 
pomiędzy stronami. 
6.4. Sprzedający są zobowiązani do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności 
dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z 
umową.  
6.5. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć w 
ramach obowiązującego prawa w tym zakresie. 
 

Artykuł 7. UPRAWNIENIA GE24.PL 
7.1. Firma GE24.PL nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zachowanie Użytkowników w trakcie ich użytkowania portalu GE24.PL  
b) nienależyte wykonanie zawartych umów z innymi Użytkownikami 



c) niewykonanie umów zawartych w wyniku publikacji Ofert 
d) działania Użytkowników niezgodne z Regulaminem wobec innych Użytkowników  
e) legalność Ofert i prawidłowość oraz rzetelność ich sporządzenia  
f) zdolność Użytkowników do zawierania umów, wypłacalność Użytkowników 

składających Oferty w portalu www.ge24.pl, a także odstąpienie Użytkowników od 
zawartych umów. 

7.2. Oferty publikowane w portalu www.ge24.pl nie są kontrolowane przez Firmę GE24.PL.   
Firma GE24.PL zastrzega sobie po kontakcie z Oferentem możliwość zmiany kategorii Oferty, 
poprawę niewłaściwie zamieszczonej Oferty i poprawy błędnie ustawionych parametrów 
Oferty. 
7.3. Firma GE24.PL zastrzega sobie usunięcie Oferty w przypadku: 

a) istotnego naruszenia Regulaminu 
b) naruszenia obowiązującego prawa 
c) działania na szkodę portalu www.ge24.pl lub Firmy GE24.PL 

7.4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Firma GE24.PL  może:  
a) udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia mailowo lub telefonicznie, 
b) ograniczyć czasowo funkcjonalność Konta Użytkownika, 
c) zawiesić Konto tego Użytkownika czasowo lub całkowicie. 

7.5. W przypadku gdy naruszenie Regulaminu bądź prawa pociąga za sobą szkody 
wizerunkowe lub materialne dla Firmy GE24.PL lub innych Użytkowników Firma GE24.PL 
może Użytkownika naruszającego regulamin pociągnąć do odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 
7.6. Oferty Użytkownika którego Konto zostanie zawieszone zostaną usunięte.  
7.7. Rejestracja innego, kolejnego konta przez Użytkownika zawieszonego konta jest 
niemożliwe. 
 

Artykuł 8. OPŁATY I PROWIZJE 
8.1. Usługi świadczone przez Firmę GE24.PL w ramach portalu www.ge24.pl są nieodpłatne, 
za które Firma GE24.PL nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. 
8.2. Firma GE24.PL pobiera opłaty za usługi reklamowe na stronach portalu ge24.pl, płatne 
według odrębnego cennika, dostępnego na życzenie zainteresowanych reklamą.  
 

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 
9.1. Użytkownik portalu www.ge24.pl powinien korzystać z wszystkich funkcji portalu zgodnie 
z Regulaminem.  
9.2. Wszelkie działania podejmowane przez innych Użytkowników w ramach GE24.PL 
niezgodnie z Regulaminem, bądź na szkodę  innych Użytkowników i GE24.PL powinny być 
natychmiast zgłaszane. 
9.3. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami będą rozwiązywane przez zainteresowane 
strony we własnym zakresie. Firma GE24.PL będzie w takim przypadku pośredniczyć w 
wyjaśnieniu sprawy i polubownym rozwiązaniu między obu stronami uczestniczącymi w 
sporze. 
9.4. Firma GE24.PL  zastrzega sobie wyłączność praw do wszelkich informacji, grafik, znaków 
towarowych, wzorów i kodu stron portalu www.ge24.pl. Wszelkie wykorzystanie dowolnego z 
elementów wymaga każdorazowej zgody Firmy GE24.PL bądź właściciela elementu 
umieszczonego na stronie portalu www.ge24.pl. 
9.5. Wszelkie użycie jakichkolwiek elementów portalu www.ge24.pl bez zgody Firmy GE24.PL 
będzie traktowane jako naruszenie ustawowej ochrony prawnej w zakresie praw autorskich, 
własności przemysłowej i będzie objęte dochodzeniem odszkodowawczym.  

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Artykuł 11. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

14.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Firma GE24.PL  zbiera i przetwarza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności 
określoną w Regulaminie. 
14.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w 
przypadkach przewidzianych w Regulaminie i za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. 
14.3. Ujawnianie osobom trzecim informacji i danych Użytkownika bez uprzedniej  zgody 
danego Użytkownika i Firmy GE24.PL jest niedozwolone.  



 
Artykuł 12. ZMIANY REGULAMINU 

12.1. Firma GE24.PL  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych 
w ramach ge24.pl. Zmiana staje się skuteczna od wskazanego dnia, jednak nie krócej niż po 7 
dniach od udostępnienia zmienionego Regulaminu. 
12.2. Jeśli Użytkownik nie kwestionuje wprowadzonych zmian oznacza to jego akceptację 
zmian regulaminowych.  
12.3. Jeśli Użytkownik neguje dostosowanie się do wprowadzonych zmian wówczas uznaje 
się rezygnację z dalszej współpracy i zamknięcie konta Użytkownika. 
 

Artykuł 13. ROZWIĄZANIE UMOWY 
13.1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z firmą GE24.PL  z 
zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia. 
13.2. Umowa może zostać rozwiązana przez firmę GE24.PL  za wypowiedzeniem z 
zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 
13.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji firmy GE24.PL Użytkownik nie 
może ponownie zarejestrować się w ge24.pl bez uprzedniej zgody firmy GE24.PL. 
 

Artykuł 14. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
14.1. Użytkownik może kontaktować się z Firmą GE24.PL  w sprawie usług świadczonych na 
podstawie niniejszego Regulaminu w formie: 
a) pisemnej na adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Rzeźnicza 42 B, 
b) za pomocą e-maila: info@ge24.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy, 
c) telefonicznie pod numerem 506 990 569 
14.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym 
Regulaminie nie są realizowane przez firmę GE24.PL  lub są realizowane niezgodnie z 
postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna obejmować opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni. Odpowiedzi na reklamację udziela się na adres 
podany przez reklamującego. 
 

Artykuł 15. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY 
15. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę GE24.PL  w ramach 
portalu www.ge24.pl będą rozstrzygane w oparciu o postanowienia obowiązującego prawa 
przez właściwe sądy powszechne. 
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