
Regulamin świadczenia usługi e-commerce Anwim S.A. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi e-commerce, dostarczanej przez Anwim S.A. z siedzibą 

w Warszawie, polegającej na przyjmowaniu i realizacji zamówień produktów paliwowych, dostarczanych przez 

Anwim S.A. 

2. Usługa e-commerce jest usługą dedykowaną dla klientów Anwim S.A. 

3. Każdorazowo aktualny Regulamin jest dostępny na stronach anwim.pl oraz moyastacja.pl, jak i w ramach portalu, 

poprzez który świadczona jest usługa e-commerce. 

4. Usługa e-commerce jest odpłatna, a wynagrodzenie za nią jest zawarte w cenie paliwa sprzedawanego przez Anwim 

S.A. 

5. Regulamin może zostać zmieniony w drodze elektronicznej poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na stronach 

Anwim S.A. oraz w systemie e-commerce. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała od dnia jego publikacji. W razie 

zmiany Regulaminu użytkownik usługi e-commerce będzie zobowiązany do jej akceptacji. Korzystanie z usługi  

e-commerce przed akceptacją zmiany regulaminu nie będzie możliwe.  

6. Przyjmuje się, iż każdy użytkownik usługi e-commerce jest należycie umocowany do działania w imieniu klienta 

Anwim S.A. w zakresie składania zamówień oraz akceptacji zmian Regulaminu. 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE: WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ 

1. Przedmiotem usług e-commerce jest m.in. umożliwienie złożenia przez klienta zamówienia, weryfikacja salda 

i płatności, dostęp do faktur i zestawień tankowań (dla kart flotowych). 

2. Anwim S.A. nie będzie realizował zamówień, które będą miały braki formalne (nie uzupełnione wszystkie pola) lub 

w przypadku braku wolnego limitu kredytu kupieckiego i/lub posiadania przeterminowanych płatności.  

3. Zmiana szczegółów zamówienia jest możliwa do czasu, gdy system e-commerce dopuszcza taką zmianę. Zmiany 

będą automatycznie blokowane w momencie przekazania zamówienia do realizacji. 

4. Składanie zamówień w oparciu o e-commerce musi być zainicjowane za pośrednictwem indywidualnego konta 

klienta Anwim S.A. 

5. Klient zobowiązany jest do zmiany hasła podczas pierwszego logowania. 

6. Korzystanie z usługi e-commerce jest możliwe po podpisaniu umowy o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych oraz innych wymaganych przez Anwim S.A. dokumentów. 

7. Użytkownik usługi e-commerce oraz klient Anwim S.A. w imieniu którego działa dany użytkownik, ponoszą 

nieograniczoną solidarną odpowiedzialność z tytułu prawidłowości danych przekazywanych w ramach zamówienia. 

W przypadku przekazania nieprawidłowych danych lub braku zmiany tych danych w odpowiednim czasie oraz 

nałożenia na Anwim S.A. jakiejkolwiek kary, sankcji lub powstania innego obowiązku zapłaty z jakiegokolwiek tytuły, 

na skutek tych nieprawidłowych danych, Anwim S.A. będzie uprawniony do roszczenia zwrotnego i dochodzenia 

odpowiedzialności od faktycznego użytkownika usługi e-commerce oraz swojego klienta. 

8. Anwim S.A. zastrzega, że usługa e-commerce nie musi być dostępna w trybie ciągłym i nie ponosi odpowiedzialności 

za czasowy brak dostępu do e-commerce. 

9. Anwim S.A. nie jest związany terminem realizacji dostawy/ zamówienia, wskazanym przez klienta. Anwim S.A. 

nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane dostawy/ zamówienia w terminie określonym przez klienta 

w zamówieniu. 
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