
W skrócie 
 

Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usług oferowanych 
przez Mustache Warsaw sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora 
oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu 
zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Podstawowa forma kontaktu pomiędzy 
Użytkownikiem i Administratorem w sprawach dotyczących Regulaminu realizowana jest za pomocą 
poczty elektronicznej - info@mustachewarsaw.com 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2013 r. 

 

Regulamin platformy sprzedażowej 
 

ART. 01 / DEFINICJE 

ADMINISTRATOR – spółka Mustache Warsaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie ul. Sielecka 52/128, NIP 5213647076, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000458142. 

USŁUGA - oznacza usługę świadczoną przez Administratora drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Kanałów Sprzedaży w sieci Internet, polegającą na umożliwieniu Sprzedającym 
prezentowania ich Produktów oraz umożliwienie Użytkownikom zawierania Umów Sprzedaży. 
Usługa obejmuje również prowadzenie Konta Sprzedającego i Konta Kupującego. 

PRODUKT - rzecz lub prawo, będące przedmiotem sprzedaży w Serwisie, podlegające 
klasyfikacji w ramach powszechnie przyjętych kategorii takich jak: moda, design, sztuka lub 
innej uznanej kategorii, spełniające przyjęte przez Administratora wymagania, prezentowane za 
pośrednictwem Kanałów Sprzedaży w ramach udostępnianej Usługi. 

UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak 
również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury 
rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może 
korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający.  



KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem wybranego Kanału 
Sprzedaży.  

SPRZEDAJĄCY - zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący do sprzedaży 
Produkty za pośrednictwem Serwisu, który otrzymuje od Administratora prawo do 
zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na 
wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Produktu.  

SERWIS - portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Produktów 
funkcjonujący pod 
adresami internetowymi: www.mustache.pl, www.mustachewarsaw.com, www.mustachewarsa
w.pl, 
www.mustachestore.pl, www.mustasz.pl, www.moustache.pl prowadzony przez 
Administratora.  

KONTO UŻYTKOWNIKA – wyodrębniony element Usługi, w którym gromadzone są dane 
Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, prowadzony dla 
Użytkownika pod unikalną nazwą (login). 

KANAŁ SPRZEDAŻY -  wyodrębniony element Usługi umożliwiający zawieranie Umów 
Sprzedaży, w tym: Serwis, Fanpage, Strona Sprzedawcy, aplikacje mobilne oraz inne – 
dostępne w ramach Usługi, wszystkie objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

STRONA SPRZEDAWCY - strona w domenie mustachewarsaw.pl zawierająca dobrowolnie 
udostępnione przez Sprzedającego dane, w tym ofertę wprowadzoną przez Sprzedającego do 
Serwisu, obraz graficzny przedstawiający Sprzedającego lub inny, z którymi mogą zapoznać 
się inni Użytkownicy oraz Osoby przeglądające Serwis.  

FANPAGE – oznacza element strony serwisu społecznościowego Facebook.com, w ramach 
której Sprzedający Zawiera z Kupującym Umowy Sprzedaży za pośrednictwem dostarczonych 
przez Administratora narzędzi. 

SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem 
sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy 
składającym zamówienie - Kupującym, a Sprzedającym.  

UMOWA OBSŁUGI - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas 
nieokreślony między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą dokonania akceptacji 
Regulaminu, przez którą rozumie się potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego przez 
Administratora na indywidualny adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu 
rejestracyjnym. 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana z wykorzystaniem Usługi pomiędzy Sprzedającym 
a Kupującym o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. 



ART. 02 / WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU 

1.    W celu Rejestracji i korzystania z Serwisu wymagane jest co najmniej: 
a.    komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet; 
b.    posiadanie adresu poczty elektronicznej; 
c.    posiadanie obsługi animacji flash, akceptacji Cookies oraz obsługi SSL oraz JavaScript w 
ramach przeglądarki internetowej; 
2.    W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów 
zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc. 
3.    Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, 
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do 
zapamiętania informacji o Użytkownikach. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na 
umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.  
4.    Pliki cookies używane są w celu:  
a.    uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,  
b.    weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,  
c.    udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w 
celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,  
d.    tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami  
e.    na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik 
loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy 
Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies 
f.    stosowania reklam displayowych w zakresie usługi remarketingu.  

5.    Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej 
treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z 
niektórych funkcji Serwisu. 

ART. 03 / REJESTRACJA 

1.    Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego. 
Wypełniając Formularz rejestracyjny niezbędne jest aby Użytkownik potwierdził, że zapoznał 
się i akceptuje treść Regulaminu. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest 
posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez użytkownika w 
Formularzu rejestracyjnym 
2.    Rejestracja jest niezbędna dla zawarcia i realizacji Umowy Obsługi. Umowa zostaje 
zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. 
3.    Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązany jest podać login, hasło oraz swój adres 
email. Inne dane niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Usługi użytkownik może 
podać uzupełniając w dowolnym momencie Formularz rejestracyjny. Użytkownik jest 
zobowiązany niezwłocznie zaktualizować w Serwisie każdą zmianę swoich danych zawartych w 
Formularzu rejestracyjnym. 



4.    Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w 
formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi dalszą rejestrację i zawarcie Umowy Obsługi. 
5.    Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Dostęp do Konta jest chroniony hasłem, które 
nie może być przekazywane osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 
udostępnienie hasła osobom trzecim (każda osoba inna niż Użytkownik). 
6.    Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia możliwości Rejestracji w 
Serwisie z powodu przerw technicznych lub prac modernizacyjnych, a także z innej ważnej 
przyczyny. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni 
za pośrednictwem Portalu. 
7.    Administrator może odmówić zawarcia Umowy Obsługi bez podania przyczyny. W takim 
przypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą dalej 
przetwarzane przez Administratora 
8.    Zawierając Umowę Obsługi, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Administratorowi, iż 
wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe. 
9.    Rejestracja Użytkowników będących Sprzedającymi odbywa się zgodnie z treścią pkt. 1. 
Zawarcie Umowy Obsługi następuje w tym przypadku po przekazaniu dodatkowych danych i 
pozytywnej weryfikacji formularza przez Administratora. 

ART. 04 / ZAWIESZENIE KONTA ORAZ USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA 

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, 
który w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności 
dopuści się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, 
reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnej względem Serwisu).  
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, 
który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży lub 
nie uiścił należności z tytułu udostępnienia Kanału Sprzedaży wynikających z Załącznika nr 2 – 
Opłaty i prowizje.  
3.    Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępu do Konta 
Użytkownika lub wybranych Kanałów Sprzedaży w przypadku stwierdzenia, iż bezpieczny 
dostęp do nich jest zagrożony.  
4.    Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie 
zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.  
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika 
oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za 
szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.  

ART. 05 / ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

1.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz Kanałów Sprzedaży 
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i 
obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający 
funkcjonowania Serwisu. 
2.    Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, logotyp, układ i szata graficzna, 
oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i bazy danych podlegają 



ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych 
jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu. 
3.    Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być Produkty, którymi obrót dopuszczają przepisy 
prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.  
4.    Prowadzona za pośrednictwem Usługi sprzedaż ma charakter otwarty a oferowane 
Produkty są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Sprzedających ceny 
są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej 
Serwisu przy Produkcie, którego dotyczą.  
5.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W 
przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, 
Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji 
Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie 
poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji 
Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.  
6.    Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, 
powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać 
uczucia innych osób oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa. 
7.    Wykorzystywanie Serwisu przekraczające zasady realizowanej Umowy Obsługi, w celu 
prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody 
Administratora jest zabronione. 
8.    Administrator może przesyłać Użytkownikom wiadomości e-mail na podane przez nich 
adresy e-mail w zakresie w jakim dotyczą one procesu rejestracji i zwyczajnego, bieżącego 
użytkowania Serwisu lub zawieranych Umów Sprzedaży. 
9.    W przypadku rejestracji Sprzedającego występującego jako osoba fizyczna korzystająca z 
Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna, Użytkownik po dokonaniu rejestracji obowiązany jest uzupełnić, w swoim 
Koncie, nazwę firmy/spółki, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z 
Administratorem, adres siedziby firmy/spółki, numer telefonu kontaktowego oraz numer 
identyfikacyjny NIP.  
10.    Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę 
zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych, w szczególności przez 
przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej / KRS itp. lub może samodzielnie weryfikować poprawność podanych danych w 
ogólnodostępnych rejestrach i zbiorach.  

ART. 06 / ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

1.    Administrator jest Usługodawcą w rozumieniu ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) i w ramach świadczonej Usługi umożliwia Kupującym i 
Sprzedającym zawarcie umowy sprzedaży. 
2.    Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży, może jednak na prośbę lub w 
porozumieniu ze Sprzedającym występować jako jego pełnomocnik w zakresie realizowanej 
umowy. 
3.    Złożenie zamówienia na dany Produkt następuje poprzez wybór parametrów realizacji 
zakupu na stronie internetowej Serwisu lub za pośrednictwem jednego z udostępnionych 



Kanałów Sprzedaży i potwierdzenie dokonanego wyboru. W wyjątkowych przypadkach takich 
jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego 
pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za 
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.  
4.    Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób 
lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie 
z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.  
5.    Złożenie zamówienia przez Kupującego jest wiążące i może być przez niego wycofane 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 
6.    Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną 
wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji 
umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie.  
7.    Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących 
imię, nazwisko, adres dostawy Produktu, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy 
kupna-sprzedaży.  
8.    W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego 
Sprzedający, po uzyskaniu zgody Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży. 
Sprzedający może również wystąpić za pośrednictwem Administratora do Kupującego o 
dokonanie niezbędnej korekty danych zlecenia w celu prawidłowej realizacji umowy. 
9.    Kupujący może zawrzeć Umowę Sprzedaży bez konieczności wcześniejszej rejestracji w 
Serwisie. 

ART. 07 / PRAWO ODSTĄPIENIA / REKLAMACJE 

1.    Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 
Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia wydania mu 
Produktu, w drodze oświadczenia złożonego Sprzedającemu na piśmie lub drogą elektroniczną, 
na zasadach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 t.j.). 
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 
wypadkach: 
a.    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od 
dnia zawarcia umowy; 
b.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych 
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 
c.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu 
cen na rynku finansowym; 
d.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego 
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 
e.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot 
ulega szybkiemu zepsuciu; 
f.    dostarczania prasy; 
g.    usług w zakresie gier hazardowych. 
3.    W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co 
sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w 



granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż 
w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. 
4.    Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi oraz inne wnioski powinny być zgłaszane 
bezpośrednio na adres e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora i 
podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni. 
5.    Reklamacje wynikające z zawartej Umowy Sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy 
Sprzedającym a Kupującym, na Administratorze spoczywa zaś obowiązek nadzoru nad ich 
terminowym rozpatrzeniem. 

ART. 08 / PODATKI, CENY, OPŁATY I PROWIZJE 

1.    Ceny Produktów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od Produktów i usług VAT.  
2.    Kupujący jest zobowiązany uregulować należność stanowiącą Cenę Całkowitą + Koszt 
dostawy/odbioru za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 48 godzin od daty złożenia 
zamówienia. W razie wątpliwości Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem 
Serwisu.  
3.    Zapłata należności może nastąpić za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez 
Administratora sposobów płatności. Wybór metody innej niż przelew na rachunek bankowy 
Administratora może wiązać się z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z podmiotem 
odpowiedzialnym za usługę płatniczą. 
4.    Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sprzedających są odpłatne. 
Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawiera Załącznik 2 
do niniejszego Regulaminu.  

ART. 09 / POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ 

1.    Polityka ochrony prywatności Serwisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i 
stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża 
równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator postępuje z danymi przekazanymi mu w 
ramach tej polityki. Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu, natomiast ujawnienie 
danych może nastąpić tylko i wyłącznie z przyczyn nakazanych przez prawo. 
2.    Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane 
Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją Umowy Sprzedaży lub też osobom trzecim 
w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w Polityce ochrony prywatności.  
3.    Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych 
Usług oferowanych przez Serwis z zastrzeżeniem, że dane te udostępniane będą tylko 
anonimowo i grupowo.  
4.    Bez zgody Administratora zakazane jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji 
związanych z funkcjonowaniem i organizacją Serwisu, które są dostępne wyłącznie 
Użytkownikom Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem ujawniania lub przekazywania 
osobom postronnym danych innych Użytkowników i  rozwiązań technologicznych Serwisu.   

ART. 10 / OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO 



1.    Sprzedający wystawiając Produkt do sprzedaży deklaruje, iż dysponuje Produktem i jest go 
w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Produktu. W przypadku gdy 
Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Produktów do jednego, tego samego 
Kupującego, Produkty w miarę możliwości i dostępności usługi należy wysłać jedną przesyłką.  
2.    Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania 
transakcji kupna-sprzedaży w stopniu satysfakcjonującym Kupującego. Po złożeniu przez 
Kupującego zamówienia, Sprzedający obowiązany jest w terminie 72 godzin przystąpić do jego 
realizacji. 
3.    Na Sprzedającym ciąży obowiązek dochowania należytej staranności przy wystawianiu 
Produktów do sprzedaży oraz przygotowania ich do wysyłki po sfinalizowaniu umowy 
sprzedaży. 
4.    Produkty objęte Usługą, powinny być dokładnie opisane oraz być opatrzone minimum 1 
wyraźnym zdjęciem. Opis powinien być zgodny z prawdą oraz oddawać cechy Produktu. Na 
Sprzedający ciąży odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości, które zawiera opis. 
Informacje dotyczące pochodzenia Produktu, metod produkcji, wykonawcy, edycji, charakteru 
kolekcji, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą 
wprowadzać w błąd innych Użytkowników.  
5.    Produkt należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. 
Umieszczanie Produktu w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych Produktów) jest 
niedozwolone a w przypadku błędu powinno zostać niezwłocznie skorygowane. 
6.    Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez 
Sprzedających, w tym do umieszczania napisu lub logotypu "Mustache Warsaw" w formie 
znaku wodnego na zdjęciach.  
7.    W celu realizacji działań marketingowych i promocji Serwisu oraz korzystających z niego 
Sprzedających, udzielają oni dobrowolnie Administratorowi licencji na wykorzystanie, 
rozpowszechniania i modyfikowania dostarczonych przez siebie i/lub umieszczonych w 
serwisie materiałów, zarówno w postaci materiałów graficznych, wideo jaki i treści. Udzielona 
licencja ma charakter nieodpłatny, niewyłączny oraz nieograniczony w czasie i terytorialnie. 
8.    Sprzedający może prezentować  Produkty w ramach Kanałów Sprzedaży, stworzonych w 
oparciu o charakterystyczny, wyróżniający je graficznie układ, do którego Sprzedający udziela 
Administratorowi niewyłącznej licencji nieograniczonej w czasie i terytorialnie wraz z prawem do 
udzielania sublicencji. 
9.    Sprzedający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub 
związane z naruszeniem przez niego prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, 
dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym głównie za szkody związane z 
nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością składanych przez siebie oświadczeń i 
gwarancji. Jeżeli Sprzedający doprowadzi do sytuacji, w której na skutek np. jednej z 
powyższych okoliczności, Administrator zobowiązany będzie ponieść jakąkolwiek karę lub 
zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, Sprzedający będzie 
zobowiązany do zwrotu jego wartości Administratorowi wraz z odszkodowaniem jeśli będzie 
ono uzasadnione. 

ART. 11 / STRONA SPRZEDAWCY 



1.    Treść strony Sprzedawcy nie może być sprzeczna z zasadami regulaminu Serwisu, w 
szczególności nie może zawierać: informacji zachęcających do komunikowania się między 
Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem; adresu zamieszkania, adresu e-
mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy 
Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Administratora. Niedozwolone jest 
umieszczanie listy Produktów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych 
Produktów, informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są 
zgodne z zasadami Serwisu. 
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub usunięcia Strony Sprzedawcy, 
której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.  
3.    Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być 
stosowane do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w 
momencie wyświetlenia strony z opisem Produktu, automatycznego otwierania nowych okien 
przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien 
dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z 
opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za 
pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami Produktów lub innych 
zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym Produktem, 
przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem.  

ART. 12 / LEGALNOŚĆ SPRZEDAŻY / PRODUKTY ZAKAZANE 

1.    Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności oferowanych 
Produktów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.  
2.    Administrator może zawiadomić Policję lub prokuratora o każdym przypadku podejrzenia, 
że oferowane Produkty pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa 
ściganego z urzędu.  
3.    Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię 
naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach 
naruszających zasady Regulaminu.  
4.    W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować sprzedaży Produktów, 
którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszających dobre 
obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.  
5.    W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt. 4., Administratorowi przysługuje 
prawo bezpowrotnego usunięcia Produktu oferowanego przez Sprzedającego.  

ART. 13 / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 

1.    Administrator na podstawie zawartej Umowy Obsługi z Użytkownikiem będącym 
Sprzedającym zobowiązuje się do udostępnienia mu technicznych możliwości serwisu w 
zakresie prezentowania Produktów za pomocą Kanałów Sprzedaży, oraz niezbędnych do 
zawarcia umowy sprzedaży: opisów, cen, funkcjonalności związanych z płatnościami i innych 
oferowanych w danym momencie narzędzi informatycznych. 
2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw 
autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.  



3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za 
wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.  
4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność 
Produktów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności 
Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych 
przez Użytkowników zobowiązań. Administrator  w miarę możliwości stara się weryfikować 
dane dotyczące Produktów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania 
nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.  
5.    Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach 
sprzedaży. Do sfinalizowania sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach jak np:  
a.    uszkodzenie Produktu przed wysyłką do Kupującego,  
b.    Sprzedający zaniechał współpracy z Administratorem w ramach korzystania z Serwisu,  
c.    Sprzedający omyłkowo wskazał błędną cenę za Produkt.  
6.    Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.  
7.    Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za 
oferowane przez Sprzedających Produkty, wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi 
Produktami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności Produktów z opisem oraz wysokości 
ofert cenowych.  
8.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie oraz treści przekazywane i/lub 
publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i 
opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, 
skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności 
zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady 
współżycia społecznego.  
9.    Administrator prowadzi weryfikacji wszystkich Produktów oferowanych przez 
Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktów naruszających 
postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięty 
Produkt nie może zostać przywrócony w Serwisie.  
10.    Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w 
szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.  
11.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej 
własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków Produktowych 
przez Użytkowników Serwisu.  
12.    Administrator dokładając wszelkich starań, zapewnia możliwie najwyższą jakość 
funkcjonowania Serwisu, dbając o to by funkcjonował on przez 98% czasu w ciągu roku. 
13.    Na dostępność Serwisu mogą wpłynąć zaplanowane przerwy techniczne, o których 
Sprzedający został poinformowany z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, trwające nie 
dłużej niż 12 godzin w ciągu miesiąca oraz przerwy techniczne niezależne od Administratora, w 
tym w szczególności awarie serwerów, łącz oraz innej infrastruktury, którą Administrator nie 
zarządza.  
14.    W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, odpowiedzialność Administratora za utracone przez Sprzedającego Korzyści zostaje 



wyłączona. 
15.    Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa, nie odpowiada natomiast za utracone przez Sprzedającego korzyści, chyba że 
przepis prawa powszechnego stanowi inaczej. 
16.    Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez 
następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, 
stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone 
przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.  

ART. 14 / PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA 

1.    Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich związana z Serwisem (nie dotyczy to 
Produktów) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z 
tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone 
niniejszym Regulaminem.  
2.    Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ 
prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania 
podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ust. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.). Modyfikowanie, kopiowanie, 
dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, 
tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie 
skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.  
3.    Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów 
internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody 
Administratora jest równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu.  
4.    Użycie przez Użytkownika firmy lub Administratora, w szczególności oznaczenia 
"MUSTACHE WARSAW" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z 
wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po 
wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym 
zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora. 
5.    Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do 
pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być 
wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, 
umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez 
Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie 
postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter 
utworu w rozumieniu ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze 
zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 
i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do 
kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny 
sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących 
polach eksploatacji:  
a.    publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, 



elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności 
Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach 
internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym użytkownikom,  
b.    utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
c.    wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z 
innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób jaki Administrator 
uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów 
pochodzących od różnych Użytkowników,  
d.    umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do 
promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób jaki 
administrator uzna za stosowne.  
11.    Niniejsza licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług 
Serwisu, zawieszenia jego konta lub usunięciu z Serwisu przez Administratora.  
12.    Dodatkowo Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego 
czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, 
publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na 
jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do 
Serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ust. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.).  

ART. 15 / KARTY UPOMINKOWE / KODY RABATOWE 

1.    Administrator w ramach realizowanej Usługi posiada wyłączne prawo do emitowania Kart 
Upominkowych i rozliczania płatności za dokonywane zakupy w Serwisie przy ich użyciu. 
Rozliczenia dotyczą wszystkich oferowanych Produktów. 
2.    Karty Upominkowe dla swej ważności wymagają określenia ich nominału i terminu 
ważności.  Wartość pojedynczej karty może wynosić od 50 do 1000 zł. 
3.    Administrator przewiduje dwa rodzaje emitowanych Kart Upominkowych: 
a.    kartę wirtualną – wydawaną wyłącznie w postaci elektronicznej – w postaci 
wygenerowanego listu e-mail z określeniem nominału i terminu ważności. 
b.    Kartę Wąsacza – w postaci fizycznej, doręczaną za pomocą poczty lub kuriera z 
wytłoczonym kodem zawierającym zapis jej wartości i termin ważności. 
4.    Karty Upominkowe mogą być nabywane w ten sam sposób co Produkty w Serwisie lub 
mogą być przekazywane kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach realizowanych 
przez Administratora lub przy jego współudziale. 
5.    Nabycie Karty realizowane jest w terminie 7 dni poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży 
pomiędzy Kupującym a Administratorem. Płatność winna być dokonana zgodnie z art. 8 
Regulaminu. 
6.    Karta Upominkowa może być wykorzystywana wielokrotnie, do wyczerpania jej wartości 
lub upływu terminu ważności. Administrator dopuszcza możliwość dopłaty w przypadku gdy 
wartość Produktu przekracza wartość nominalną Karty oraz możliwość użycia niewykorzystanej 
kwoty przy kolejnych zakupach.  



7.    Karta Upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.  
8.    Administrator umożliwia Sprzedającemu generowanie i dysponowanie Kodami 
Rabatowymi.  
9.    Kody Rabatowe służą okresowej promocji Sprzedającego i mają zastosowanie wyłącznie w 
stosunku do Produktów Sprzedającego, który nimi dysponował. 
10.    Każdy indywidulany Kod Rabatowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na gotówkę. 
11.    Administrator może w każdym czasie zawiesić emitowanie Kart Upominkowych i 
generowanie Kodów Rabatowych. 

ART. 16 / ZMIANY REGULAMINU 

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i 
uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania 
przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. 
Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub 
nie zaakceptowania Regulaminu.  
2.    Jeżeli użytkownik zgłosi brak akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje 
ograniczenie funkcjonalności konta i/lub zawieszenie konta lub usunięcie konta Użytkownika. 
3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte 
pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu 
podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika. 
4.    Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również 
następcom prawnym Administratora.  

ART. 17 / ROZWIĄZANIE UMOWY 

1.    Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny. W 
przypadku kiedy Użytkownik był również Sprzedającym i pomimo rozwiązania umowy z 
Administratorem, Sprzedający ma obowiązek zrealizować złożone temu Sprzedającemu przez 
Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy oferty kupna.  
2.    Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Administratora w przypadku: 
łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub 
Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką 
Administratora.  
3.    Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w art. 3 Regulaminu. 
4.    Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu 
wypowiedzenia.  

ART. 18 / SPORY 

1.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie 
niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.  
2.    Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub 
niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą 
ważne i pozostaną w mocy.  


