REGULAMIN KORZYSTANIA
Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ
„PLATINUM FUND 24 S.A.”
Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej „Platinum Fund 24 S.A.”,
zwany dalej „Regulaminem” określa tryb, zasady oraz warunki zawarcia Umowy o Korzystanie
z Platformy oraz zawierania transakcji nabywania, umarzania, konwersji i transferu jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej.
Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych z osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność
do czynności prawnych.
§ 1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Dyspozycja - oświadczenia woli składane przez Klientów w związku z uczestnictwem
w Funduszu, niebędące Zleceniem w tym zmiana danych osobowych.
2) Dystrybutor - Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie (02-483), ul. Zapustna10A lok.
11, zarejestrowana pod numerem KRS 0000295798 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 1.050.000 złotych
(wpłacony w całości), NIP 108-000-47-84, REGON 141245301.
3) Firma Kurierska - Osoba (fizyczna lub prawna lub ich pracownik) uprawniona na podstawie
zawartej z Dystrybutorem umowy m.in. do identyfikowania Klienta oraz podejmowania
czynności wskazanych z niniejszym Regulaminie.
4) Fundusz/ Fundusze - Fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy
dostępne na Internetowej Platformie Transakcyjnej.
5) Internetowa Platforma Transakcyjna lub Platforma – system informatyczny (strona internetowa)
umożliwiający składanie Zleceń i Dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach,
prowadzony przez Dystrybutora na stronie platinumfund24.pl.
6) Jednostki Uczestnictwa lub Jednostki - jednostki uczestnictwa lub odpowiednio tytuły
uczestnictwa w Funduszach.
7) Klient – osoba która zawarła Umowę Korzystania z Platformy lub osoba która ma zamiar
zawarcia Umowy Korzystania z Platformy. Klientem może być tylko osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
8) Kod PUK – kod umożliwiający zmianę danych osobowych Klienta na Internetowej Platformie
Internetowej.
9) Rejestr - Elektroniczna ewidencja danych Uczestnika uwzględniająca m.in. liczbę i wartość
posiadanych przez Uczestnika Jednostek.
10) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie
postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa a także doradztwa
inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 847).
11) Towarzystwo - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy.
12) Uczestnik - osoba na rzecz której w Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa.
13) Umowa Korzystania z Platformy lub Umowa – umowa o świadczenie usług dostępnych na
Internetowej Platformie Transakcyjnej, zawarta pomiędzy Klientem a Dystrybutorem na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem po wypełnieniu na Platformie formularza
rejestracyjnego i zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu.
14) Ustawa - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146,
poz. 1546 ze zm.).
15) Zlecenie – oświadczenie woli Klienta kierowane do Funduszy dotyczące Nabycia, Umorzenia,
Konwersji i Transferu Jednostek Uczestnictwa.
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§ 2. Postanowienia Ogólne
Internetowa Platforma Transakcyjna dostępna na stronie platinumfund24.pl jest własnością
Dystrybutora. Dystrybutor zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości nieodpłatnego
korzystania z systemu Internetowej Platformy Transakcyjnej na stronie platinumfund24.pl na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach określone są w Statutach
i Prospektach Informacyjnych Funduszy.
Przed dokonaniem inwestycji i otwarciem Rejestru w danym Funduszu Klient zapoznaje się się ze
skrótem prospektu informacyjnego tego Fudnuszu.
Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że wszelkie Zlecenia i Dyspozycje związane
z uczestnictwem Klienta w Funduszach, które Klient składał będzie za pośrednictwem Internetowej
Platformy Transakcyjnej będą składane wyłącznie w imieniu własnym i na rzecz Klienta.
W przypadku gdyby jakiekolwiek Zlecenia lub Dyspozycje Klienta nie były składane na rzecz
Klienta lub gdyby składane były pod wpływem innej osoby fizycznej, Klient zobowiązany będzie
do poinformowania o tym fakcie Dystrybutora oraz podania wszelkich wymaganych przez
Dystrybutora danych dotyczących osoby na rzecz której Klient złożył Zlecenie lub Dyspozycję lub
która miała wpływ na Klienta w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji (beneficjent
rzeczywisty).
Klient nie może ustanowić pełnomocnika do korzystania z Platformy w jego imieniu.
§ 3. Uzyskanie dostępu do Platformy
Platforma jest udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem platinumfund24.pl.
Dostęp do Platformy posiadają wyłącznie osoby, które zawarły Umowę Korzystania z Platformy.
Platforma jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp do
Platformy może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Dostęp do Platformy kończy się wraz z rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Korzystania
z Platformy.
§ 4. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy i Aktywacja Konta Klienta
Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy następuje bez obecności Klienta.
Umowa Korzystania z Platformy zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego
oraz akceptacji Regulamin Korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej i możliwości
przekazywania Klientowi przez Dystrybutora informacji o usługach za pośrednictwem strony
internetowej (Platformy).
W celu zawarcia Umowy Korzystania z Platformy Klient wypełnia formularz elektroniczny na
stronie platinumfund24.pl podając wszystkie wymagane dane.
Umowa Korzystania z Platformy zawierana jest w następującym trybie:
1) Klient wypełnienia odpowiedni formularz rejestracyjny oraz akceptuje niniejszy Regulamin
i możliwość przekazywania Klientowi przez Dystrybutora informacji o usługach za
pośrednictwem strony internetowej.
2) Po zawarciu Umowy Korzystania z Platformy system automatycznie wysyła do Klienta
wiadomość e-mail o aktywacji konta na Internetowej Platformie Transakcyjnej wraz z numerem
Klienta oraz wiadomość SMS na wskazany numer telefonu z hasłem do pierwszego logowania.
3) Dystrybutor wysyła do Klienta Kod PUK w kopercie, potwierdzając jednocześnie w ten sposób
zawarcie Umowy Korzystania z Platformy.
Zawierając Umowę Korzystania z Platformy Klient wyraża zgodę, że gdy łączna wartość wpłat
Klienta na rejestry uczestnika Funduszy utworzonych przez dane Towarzystwo, przekroczy kwotę
50.000 zł, Klient zobowiązany będzie do potwierdzenia swojej tożsamości za pośrednictwem
Firmy Kurierskiej poprzez poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Firmę Kurierską
dowodu tożsamości Klienta albo poprzez dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych
dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji
rządowej, organ samorządu terytorialnego albo bezpośrednio w siedzibie Dystrybutora. Do chwili
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potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób określony w zdaniu poprzednim konto Klienta na
Internetowej Platformie Transakcyjnej będzie zablokowane w sposób uniemożliwiający składanie
zleceń zmniejszających saldo Rejestrów uczestnika (Klienta) w Funduszach utworzonych przez
dane Towarzystwo.
Jeżeli Klient potwierdzi swoją tożsamość na zasadach określonych w ust. 5 powyżej (tj.
w przypadku gdy łączna wartość wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez
jedno Towarzystwo, przekroczy kwotę 50.000 zł), w każdym kolejnym przypadku przekroczenia
kwoty 50.000 zł wartości wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez inne
Towarzystwo , Klient nie będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości w związku
z przeprowadzeniem weryfikacji tożsamości Klienta w trybie określonym w ust. 5.
§ 5. Przechowywanie danych do logowania
Klient zobowiązany jest do należytego chronienia wszelkich danych i haseł umożliwiających
korzystanie z Platformy. W szczególności numer Klienta i hasło są poufne i nie mogą być
ujawniane osobom trzecim.
Dyspozycje lub Zlecenia złożone z użyciem poprawnego numeru Klienta lub hasła uważa się za
złożone przez Klienta.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji lub Zleceń przez osoby inne
niż Klient, które dysponowały danymi, które miały być chronione przez Klienta zgodnie
z postanowieniami ust. 1.
W razie ujawnienia numeru Klienta, hasła lub innych danych umożliwiających logowanie do
systemu Platformy innym osobom Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
o tym fakcie Dystrybutora.
§ 6. Logowanie się do Platformy
Klient każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Platformy po dokonaniu prawidłowego
logowania. Logowanie polega na wpisaniu w odpowiednich polach numeru Klienta i hasła.
Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje zablokowanie dostępu do Platformy.
W przypadku, gdy Klient zapomni hasła lub hasło zostanie zablokowane w sposób opisany
w zdaniu poprzednim, Klient może skorzystać z opcji „Zapomniałem Hasła”.
W przypadku gdy Klient zapomni numeru Klienta może skorzystać z opcji „Zapomniałem numeru
Klienta”.
§ 7. Zasady składania Zleceń i Dyspozycji
Zlecenia i Dyspozycje Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetowej
Platformy Transakcyjnej, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy udostępnionych przez
Dystrybutora w postaci elektronicznej.
Zlecenie lub Dyspozycja złożone za pośrednictwem Platformy uznaje się za złożone z wyłącznej
inicjatywy Klienta.
Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem Platformy wymagają dla swej ważności
autoryzacji. Klient powinien upewnić się, że wszystkie Zlecenia i Dyspozycje składane za pomocą
systemu Platformy są prawidłowe i zgodne z jego intencjami przed dokonaniem ich autoryzacji.
Autoryzacja odbywa się poprzez wpisanie przez Klienta w odpowiednim polu, jednego z kodów
jednorazowych (wysyłane przez SMS).W przypadku zmiany danych osobowych autoryzacja
następuje z wykorzystaniem Kodu PUK.
Odwołanie autoryzowanego Zlecenia czy Dyspozycji nie jest możliwe.
Zlecenia i Dyspozycje są uważane za złożone w chwili ich autoryzacji. Tak złożone Zlecenia
i Dyspozycje przekazywane są do Funduszy. W przypadku gdy w związku ze złożeniem Zleceniem
wymagana będzie wpłata na rachunek danego Funduszu, Zlecenie jest realizowane pod warunkiem
dokonania wpłaty na rachunek Funduszu.
W każdym przypadku składania Zlecenia gdy Klient nie ma otwartego Rejestru w wybranym
Funduszu, następuje przesłanie do Funduszu danych osobowych Klienta w celu otwarcia Rejestru.
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Szczegółowe informacje o sposobie dokonania płatności, numerze konta na które należy dokonać
wpłaty i inne dane potrzebne do wykonania przelewu Klient otrzyma za pośrednictwem
Internetowej Platformy Transakcyjnej.
9. W każdej chwili Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Klienta
dodatkowych odpisów dokumentów, danych i informacji, w tym informacji w zakresie dotyczącym
wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, właściwych dla inwestowania w Jednostki
Uczestnictwa, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy,
zasadami obsługi uczestników Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów
Dystrybutor uprawniony jest do odmowy realizacji Zlecenia/Dyspozycji lub wypowiedzenia
Umowy.
10. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na utrwalanie i przechowywanie przez
Towarzystwo i/lub Dystrybutora, dla celów dowodowych, wszystkich Zleceń i Dyspozycji
złożonych za pośrednictwem Dystrybutora. Klient ponadto wyraża zgodę na utrwalenie
i przechowywanie wszelkich innych oświadczeń, zgód, danych i informacji przekazanych
Dystrybutorowi w jakiejkolwiek formie przed zawarciem Umowy jak i po jej zawarciu w tym
zawartych w formularzu rejestracyjnym na stronie platinumfund24.pl.
11. Ponadto poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, że wszystkie oświadczenia,
zgody, dane i informacje przekazane Dystrybutorowi w jakiejkolwiek formie w tym w formie
elektronicznej, a w szczególności utrwalone w formularzu rejestracyjnym wypełnionym przez
Klienta przed zawarciem Umowy na stronie platinumfund24.pl są zgodne z prawdą. W przypadku
zmiany jakichkolwiek przekazanych danych Klient zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania Dystrybutora o fakcie zmiany danych. Klient zobowiązuje się ponadto, że
wszelkie oświadczenia, zgody, dane i informacje przekazywane Dystrybutorowi w jakiejkolwiek
formie w tym w formie elektronicznej po zawarciu niniejszej Umowy będą rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym.
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§ 8. Zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji
Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem Platformy, będą realizowane i potwierdzane
w terminach oraz na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w statutach Funduszy.
Dystrybutor nie przyjmuje wpłat od Klientów oraz nie dokonuje wypłat środków pochodzących
z odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zleconego za pośrednictwem
Dystrybutora będą przekazywane na rachunki bankowe wskazane przez Klienta na Internetowej
Platformy Transakcyjnej.
Klient dokonuje pierwszej transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej,
poprzez wpłatę na Rejestr dowolnego Funduszu utworzonego przez dane Towarzystwo, wyłącznie
za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi
finansowe wskazanym przez Klienta na Platformie jako jego rachunek. Rachunek bankowy,
z którego Klient dokonał pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa dowolnego Funduszu
utworzonego przez dane Towarzystwo jest weryfikowany z rachunkiem bankowym podanym przez
Klienta jako jego rachunek. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności Zlecenie nie jest
realizowane.
§ 9. Dostęp do informacji za pośrednictwem Platformy
Po dokonaniu prawidłowego logowania Klient ma dostęp do informacji dotyczących wszystkich
Rejestrów.
Informacje dostępne na Platformie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących
Dystrybutora oraz usług świadczonych przez Dystrybutora za pośrednictwem Platformy.
Dystrybutor za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej przed przyjęciem
Zlecenia/Dyspozycji będzie wskazywał Klientowi miejsca na stronie internetowej w których
można znaleźć informacje o których mowa powyżej.
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§ 10. Zablokowanie dostępu do Platformy
Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Platformy, w przypadku
stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku
wątpliwości, co do ich autentyczności lub niezgodności z postanowieniami statutów Funduszy lub
przepisami prawa.
Dystrybutor może czasowo ograniczyć dostęp do Platformy, jeśli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub inne okoliczności w tym techniczne, niezależne od Dystrybutora.
§ 11. Zobowiązania Klienta
Klient zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, wszelka korespondencja do
Klienta dotycząca Umowy oraz uczestnictwa w Funduszach odbywa się na adres korespondencyjny Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
Klient ponosi na rzecz Funduszy wszelkie koszty opłat, prowizji oraz przewalutowania z tytułu
dokonywanych Zleceń.
Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Zleceń i Dyspozycji,
zapoznając się z treścią potwierdzeń dokonania transakcji przesyłanych po dokonaniu każdego
Zlecenia lub Dyspozycji.
Stwierdzone nieprawidłowości Klient powinien zgłosić Dystrybutorowi niezwłocznie nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zaistnieniu zdarzenia
będącego jej podstawą.
§ 12. Ograniczenie odpowiedzialności Dystrybutora
Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Dystrybutor nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem numeru
Klienta, Hasła oraz kodu jednorazowego przez osoby trzecie z przyczyn leżących po stronie
Klienta,
2) nieprzekazaniem złożonego Zlecenia lub Dyspozycji złożonych do realizacji za pośrednictwem
Platformy jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń
lub przerwaniem połączenia niezależnymi od Dystrybutora,
3) niezależną od Dystrybutora nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw
w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych
oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania
połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie
przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami
spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji oraz działaniami wirusów
komputerowych,
Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz udzielenia
jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Platformy w przypadku:
1) podejrzenia ujawnienia osobom trzecim numeru Klienta, hasła lub kodu jednorazowego,
2) nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji
transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu
komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania
Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji
oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej
konserwacji,
3) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej,
w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia
Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
4) działania siły wyższej,
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5)

nie przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów,
które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy,
niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne
Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach i warunkach określonych
odrębnie w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Platinum Fund 24 S.A. dostępnym na stronie
internetowej platinumfund24.pl.
§ 14. Ochrona danych osobowych
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Dystrybutora oraz
podmioty, którym Dystrybutor zlecił wykonywanie usług związanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, w zakresie niezbędnym dla celów wykonania niniejszej Umowy. Klient wyraża ponadto
zgodę na przekazywanie jego danych osobowych przez Dystrybutora na rzecz Funduszy,
Towarzystw i Agentów Transferowych w zakresie niezbędnym dla celów wykonania niniejszej
Umowy oraz wykonania Zleceń i Dyspozycji Klienta.
2. Administratorem powierzonych danych będzie Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie (00844), ul. Grzybowska 80/82 lok. 465.
3. Klient uprawniony jest do wglądu i żądania zmiany danych osobowych w każdym czasie.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 15. Zmiana Regulaminu
Regulamin ogłaszany jest na stronie internetowej Dystrybutora pod adresem: platinumfund24.pl.
Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany są ogłaszane
na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 i przesyłane Klientowi na wskazany przez Klienta
na Internetowej Platformie Transakcyjnej adres poczty elektronicznej (e-mail) i wchodzą w życie
nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia i przesłania Klientowi, chyba że Klient
w tym terminie dokona wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w § 16 ust. 3 niniejszego
Regulaminu.
§ 16. Wypowiedzenie Umowy Korzystania z Platformy
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia.
Wypowiedzenie powinno być dokonane przez Klienta w formie pisemnej i przesłane listem
poleconym na adres korespondencyjny Dystrybutora.
Dystrybutor przekazuje wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, przy
czym za dzień otrzymania wypowiedzenia przez Klienta uważa się dzień określony na zwrotnym
potwierdzeniu doręczenia listu lub odmowy jego odbioru.
Umowa wygasa w przypadku zmian statutów Funduszy lub przepisów prawa uniemożliwiających
składanie zleceń drogą elektroniczną w dacie wejścia ich w życie.

§ 17. Obowiązywanie Regulaminu
Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2016 roku.
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