
Regulamin świadczenia usługi wideo – rozmawiaj przez firmę Ekoncept 

 

1. Ekoncept, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot (zwany dalej Ekoncept) oferuje usługę 
wideo-rozmawiaj.pl (zwaną dalej Usługa) zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Regulamin określa warunki świadczenia Usługi na rzecz klientów, którzy utworzą 
swoje indywidualne konto na serwerze Usługi identyfikowane poprzez login i hasło 
(tak zdefiniowani klienci określani są jako „Użytkownicy” ). 

3. W ramach usługi Ekoncept umożliwi: 
a. Pobranie wideo-wizytówek identyfikujących zdefiniowane konto użytkownika 
b. Nawiązywanie połączeń wideo z kontem użytkownika 
c. Rozsyłanie e-mailem zaproszeń do nawiązywania połączeń wideo z 

użytkownikami. 
4. Użytkownik może uzyskać dostęp do usługi korzystając z urządzenia elektronicznego, 

umożliwiającego interaktywną komunikację przez Internet, w szczególności 
komputera osobistego, spełniającego poniższe wymagania minimalne: komputer z 
przeglądarką internetową Internet Explorer (wersja 8 lub wyższa) lub Firefox (wersja 
5.0 lub wyższa) oraz stabilne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 
kbps (up/down link)oraz konto email zawierające prawdziwe dane użytkownika. 

5. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z usługi, jest zaakceptowanie przez 
Użytkownika Regulaminu oraz aktywacja Konta Użytkownika.  

6. Użytkownik  akceptując Regulamin oświadcza, że:  
a. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, 
b. wszelkie dane, wprowadza do  Konta Użytkownika świadomie i dobrowolnie, 

oraz, że upoważnia Ekoncept do przetwarzania tych danych,  
c. wprowadzane przez Użytkownika dane są zgodne z prawdą, 

7. Akceptacja Regulaminu może nastąpić w drodze elektronicznej. 
8. Ekoncept zastrzega sobie prawo do:  

a. okresowego wyłączania dostępności usługi w celu jego rozbudowy lub 
konserwacji, 

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn, 
c. zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości usługi. 

9. Reklamacje Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Usługi powinny zostać przesłane na adres info@ekoncept.pl w formie e-maila i 
powinna zawierać:  

a. dane Użytkownika umożliwiające z nim kontakt, 
b. zastrzeżenia do usługi; 
c. propozycje Użytkownika  na temat jego oczekiwań w sposobie załatwienia 

reklamacji 
10. Ekoncept udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania, Odpowiedź zawierać będzie informacje czy Ekoncept uznaje reklamację 
oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić. 

11. W każdej chwili Użytkownik może odstąpić od umowy (regulaminu) poprzez 
przesłanie na adres email info@ekoncept.pl wniosku o zablokowanie konta wraz z 
informacją o odstąpieniu od umowy. 

mailto:info@ekoncept.pl


12. Ekoncept ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 
podlegających opłacie przez wypłatę Użytkownikowi kary umownej do wysokości 
wpłaconej przez niego kwoty za  ostatni miesiąc, na zasadach określonych przepisami 
prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. 

13. Opłaty za Usługi mogą być realizowane na dwa sposoby 

a. Przedpłaty 

Usługo biorca przedpłaca kwotę, do wysokości której Usługodawca realizuje 
usługę.  Do wpłaconych kwot, Usługodawca wystawia fakturę VAT – która 
zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą. 

b. Zapłaty po zrealizowanych usługach  

Warunkiem uzyskania tego rodzaju rozliczeń, jest przesłanie odpisów 
dokumentów  rejestrowych Użytkownika na adres info@ekoncept.pl. 
Wymagane dokumenty: KRS lub wpis do Ewidencji oraz NIP. Ekoncept po 
otrzymaniu dokumentów przeprowadzi ich weryfikację i podejmie decyzję o 
udostępnieniu usług z płatnością odroczoną. W takim wypadku faktura za 
wykonane Usługi zostanie wystawiona albo na koniec miesiąca, albo po 
przekroczeniu wyznaczonego limitu wartości świadczonych usług. Użytkownik 
zobowiązuje się do zapłaty  wystawionej faktury w terminie. Nie dochowanie 
terminu płatności na wystawionej fakturze może skutkować blokadą 
świadczenia Usługi. 

14. Ekoncept zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący 
zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności gdy Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim 
przeznaczeniem, w tym, jeżeli Użytkownik będzie działał na szkodę Ekoncept lub 
wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji 
Ekoncept nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonych, a nie wykorzystanych 
opłat. 


