
REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUGI  pod nazwą  „Akumulatory w 2 godziny” 

 

INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej nr 64; NIP 118-14-52-946; 

REGON 014992887, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008734 o kapitale zakładowym 

28.336.200 zł, w całości opłaconym, zwana dalej Usługodawcą , działając na podstawie 

art.384 kodeksu cywilnego , ustala niniejszy regulamin.  

 

1. Usługa „Akumulatory w 2 godziny” jest realizowana przez Serwis internetowy 

Motointegrator.pl dostępny pod adresem www.motointegrator.pl, prowadzony przez 

spółkę INTER CARS S.A. 

2. „Akumulatory w 2 godziny” to Usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na 

deklaracji dołożenia należytej staranności w celu przygotowania Zamówionego 

Towaru, o którym mowa w pkt. 3 do odbioru z Filii, określonej w pkt. 4. 

3. Towary objęte Usługą „Akumulatory w 2 godziny”, są wymienione na stronie 

internetowej Usługi, dostępnej pod adresem: 

http://www.motointegrator.pl/szukaj/odbior-akumulatora-2-godziny/ 

4. Filie, w których można skorzystać z Usługi "Akumulatory w 2 godziny" są wymienione 

na stronie internetowej w/w Usługi, dostępnej pod adresem: 

http://www.motointegrator.pl/szukaj/odbior-akumulatora-2-godziny/ 

5. Usługa „Akumulatory w 2 godziny” polega na przygotowaniu do wydania Klientowi 

Zamówionego Towaru, określonego w pkt. 3, w Filii realizującej Usługę, wskazanej w 

pkt. 4 w ciągu 2 godzin od daty przyjęcia Zamówienia w Serwisie internetowym 

Motointegrator.pl. 

6. Usługa "Akumulatory w 2 godziny" dostępna jest od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

7. Aby Usługa „Akumulatory w 2 godziny” była ważna, w procesie składania Zamówienia 

musi zostać zachowany odbiór własny Towaru, o którym mowa w pkt. 3, w Filii, o 

której mowa w pkt. 4, wybranej przez klienta na stronie internetowej Usługi, 

dostępnej pod adresem: http://www.motointegrator.pl/szukaj/odbior-akumulatora-2-

godziny/ 

8. Jeśli w trakcie składania Zamówienia Klient udostępni Usługodawcy adres swojej 

poczty elektronicznej lub numer swojego telefonu komórkowego, może otrzymać 

poprzez email i/lub telefonicznie informację/potwierdzenie o gotowości do odbioru 

Towaru określonego w pkt. 3. Składając zamówienie Klient zezwala na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 

9. Usługodawca zastrzega, że mimo dokładania należytej staranności, w przypadku gdy 

Zamówiony Towar, określony w pkt. 3 w Filii wskazanej w pkt. 4 byłby 

niepełnowartościowy, termin w którym Klient będzie mógł odebrać z Filii określonej w 

pkt. 4 Zamówiony Towar, określony w pkt. 3., zostanie zmieniony, a wydanie go 

Klientowi w Filii określonej w pkt. 4 nastąpi w terminie przewidzianym Regulaminem, 
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o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, w szczególności pocztą 

elektroniczną i/lub telefonicznie. 

10. W przypadku zmiany terminu możliwości odbioru Towaru, określonego w pkt. 3 Klient 

może anulować Zamówienie przesyłając informację o jego anulowaniu na adres 

zwrotny Serwisu internetowego Motointegrator.pl: zamowienia@motointegrator.pl. 

11. Klient ma 2 dni na odbiór Towaru określonego w pkt. 3, zamówionego w Usłudze 

„Akumulatory w 2 godziny”, w wybranej przez siebie podczas składania Zamówienia 

Filii, o której mowa w pkt. 4. 

12. Usługodawca nie pobiera jakichkolwiek należności od Klienta za przygotowanie 

Towaru określonego w pkt. 3 do odbioru w ciągu 2 godzin od złożenia Zamówienia. 

13. O ile z niniejszego regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w niniejszym 

regulaminie pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Motointegratora. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin 

Motointegratora dostępny pod adresem: http://www.motointegrator.pl/s/regulamin/. 
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