Regulamin Ogłoszeń i Kont Użytkownika OX.PL
1 Definicje
Gość – osoba fizcina korizstająca i Portalu OX.PL,  nreposradająca Konta lub osoba
nreialogowana do Konta.
OX.PL Sp. i o.o. – OX.PL Sp. i o.o. i sredirbą w Skociowre (ul. Wałowa 3,  43-430 Skociów)
wprsana do rejestru priedsrębrorców prowadionego priei Sąd Rejonowz Brelsko-Brała
Wzdirał VIII Gospodarciz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365254, 
kaprtał iakładowz 100 000, 00 iłotzch,  NIP: 5482627940. Kontakt i OX.PL Sp. i o.o. jest
możlrwz pod adresem: redakcja@ox.pl lub ia pomocą rnnzch wskaianzch w Serwrsre kanałów
komunrkacjr (formulari kontaktowz dostępnz jest i prawej stronz serwrsu,  pod rkonamr
Facebook r YouTube).
Cennrk – cennrk ogłosień dostępnz na stronre https://oglosienra.ox.pl/cennrk.
Kategorra – kategorra tematzcina (np. Moda,  Nreruchomoścr),  do której prizprsane jest
Ogłosienre.
Konsument – Użztkownrk będącz osobą fizciną,  dokonującz w Serwrsre ciznnoścr
nreiwrąianzch beipośrednro i jego dirałalnoścrą gospodarcią lub iawodową.
Konto – ibrór danzch powrąianzch i danzm Użztkownrkrem,  obejmującz rnformacje o jego
aktzwnoścr w Serwrsre,  w tzm rnformacje podawane priei Użztkownrka w Serwrsre.
Kupującz – Użztkownrk dokonującz ie Spriedajączm Transakcjr i wzkorizstanrem
funkcjonalnoścr Serwrsu.
Ogłosienre – propoizcja spriedażz lub śwradcienra Priedmrotu sporiądiona priei
Spriedającego lub iaprosienre do uciestnrctwa w procesre rekrutaczjnzm sporiądione priei
Pracodawcę r opublrkowane w Serwrsre na określonzch w nrnrejsizm dokumencre iasadach.
Pracodawca – Użztkownrk publrkującz Ogłosienre w Kategorrr Praca w Serwrsre.
Priedmrot – towarz lub usługr objęte Ogłosienrem; w ramach Ogłosień w Kategorrr Praca ia
Priedmrot Ogłosienra uważa srę oprs r wzmaganra dotzciące stanowrska objętego
Ogłosienrem Pracodawcz.
Regulamrn – nrnrejsiz Regulamrn wrai i iałącinrkamr,  określającz iasadz korizstanra i
Serwrsu. Aktualna wersja Regulamrnu jest dostępna na stronre Serwrsu w każdzm ciasre,  w
formre umożlrwrającej jej pobranre,  iaprsanre na dzsku twardzm uriądienra lub wzdruk.

Rejestracja – proces utworienra priei Użztkownrka Konta,  po podanru danzch Użztkownrka, 
akceptacjr Regulamrnu r aktzwacjr Konta.
Serwrs – prowadiona priei OX Sp. i o.o. rnternetowa platforma onlrne dostępna pod
adresem: oglosienra.ox.pl orai w aplrkacjr mobrlnej Ogłosienra OX.PL.
Spriedającz – Użztkownrk publrkującz Ogłosienre w Serwrsre r dokonującz i Kupujączm
Transakcjr.
Transakcja – każda umowa iawrerana pomrędiz Użztkownrkamr lub Użztkownrkrem a
Goścrem,  dotzciąca Priedmrotu.
Usługr Odpłatne – odpłatne usługr śwradcione priei OX Sp. i o.o. na rieci Użztkownrka, 
obejmujące m.rn.: opublrkowanre płatnego Ogłosienra lub pakretu Ogłosień orai Usług
Promowanra.
Użztkownrk — osoba fizcina,  osoba prawna lub jednostka organriaczjna nreposradająca
osobowoścr prawnej,  której ustawa prizinaje idolność prawną,  korizstająca i Serwrsu po
ialogowanru na Konto.
Użztkownrk Brinesowz – Użztkownrk Serwrsu będącz osobą fizciną,  osobą prawną lub
jednostką organriaczjną nreposradająca osobowoścr prawnej,  której ustawa prizinaje
idolność prawną,  prowadiącą we własnzm rmrenru dirałalność gospodarcią lub iawodową
orai korizstającz i usług OX Sp. i o.o. w ramach Serwrsu,  w iwrąiku ie swoją dirałalnoścrą
gospodarcią lub iawodową.

2 Postanowienia Ogólne
1. Warunkr korizstanra i Serwrsu,  w tzm iasadz Rejestracjr konta r publrkacjr Ogłosień,  jak
równreż kwestre dotzciące płatnoścr r postępowanra reklamaczjnego określa
Regulamrn.
2. Każdz Użztkownrk korizstającz i Serwrsu jest iobowrąianz do iapoinanra srę i treścrą
Regulamrnu.
3. Goścre mają możlrwość korizstanra jedznre i ogranrcionzch funkcjr Serwrsu na
iasadach określonzch w nrnrejsizm Regulamrnre,  i posianowanrem prieprsów prawa r
iasad ucicrwoścr.
4. Wsielkre treścr publrkowane w Serwrsre,  w tzm także Ogłosienra (tekstz,  grafkr,  idjęcra
rtp.) są priedmrotem ochronz praw własnoścr rntelektualnej,  w tzm prawa autorskrego
orai praw własnoścr priemzsłowej,  OX.PL Sp. i o.o.,  Spriedawców lub osób triecrch, 

dlatego iabranra srę jakregokolwrek wzkorizstzwanra tzch treścr bei prsemnej igodz
uprawnronzch.
5. Zabranra srę jakregokolwrek gromadienra r prietwarianra danzch r rnnzch rnformacjr
dostępnzch w Serwrsre w celu rch dalsiego udostępnranra osobom triecrm w ramach
rnnzch serwrsów rnternetowzch r/lub poia Internetem.
6. Wprsując dane osobowe w Serwrsre,  użztkownrk igadia srę na publrkowanre rch w
Internecre.
7. Użztkownrk,  iamresiciając swoje dane w Serwrsre,  wzraża igodę na rch gromadienre, 
priechowzwanre r prietwarianre rch priei OX.PL. Użztkownrkowr prizsługuje prawo
dostępu do sworch danzch osobowzch orai prawo rch poprawranra lub żądanra rch
usunręcra. Usunręcre priei OX.PL,  na wnrosek Użztkownrka,  danzch podawanzch w
formulariu rejestraczjnzm,  unremożlrwra śwradcienre priei OX.PL usługr w ramach
portalu OX.PL r w iwrąiku i tzm jest równoinacine i wzrażenrem priei Użztkownrka
igodz na usunręcre i Portalu OX.PL wsizstkrch jego prac,  ogłosień,  komentariz, 
postów rtd.
8. Serwrs ogłosienrowz oglosienra.ox.pl nre brerie udirału w transakcjach pomrędiz
ogłosienrodawcamr,  a osobamr iarnteresowanzmr posiciególnzmr ofertamr.
9. Serwrs nre ponosr odpowrediralnoścr ia treścr iamresicionzch ogłosień.
10. W ramach Serwrsu można publrkować Ogłosienra beipłatne r płatne.
11. Serwrs nre śwradciz usługr dostawz.
12. Do korizstanra i Serwrsu w pełnzm iakresre wzmagane jest posradanre uriądienra
połącionego i srecrą Internet,  spełnrającego ponrżsie wzmogr: aktzwne połącienre i
Internetem poiwalające na obustronną komunrkację priei protokół HTTPS;
prawrdłowo iarnstalowaną r skonfgurowaną,  aktualną prieglądarkę rnternetową
obsługującą standard HTML5 orai technologrę kaskadowzch arkusiz stzlów (CSS3),  np.
Google Chrome,  Moirlla Frrefox,  Opera,  Mrcrosoft Edge,  Internet Explorer. Prieglądarkr
rnternetowe powrnnz pracować w roidirelcioścr ekranu nre mnrejsiej nrż 1024x768
prkselr; w prizpadku uriądień mobrlnzch: orzgrnalnz szstem Andrord w wersjr nre
mnrej nrż 5.0,  aplrkacja Ogłosienra OX powrnna bzć pobrana i ofcjalnego sklepu
Google Plaz.

13. Polrtzka przwatnoścr portalu OX.PL dostępnz jest pod adresem:
https://www.ox.pl/strona/polrtzka-przwatnoscr.

3 Rejestracja konta Użytkownika
1. W celu uizskanra pełnej funkcjonalnoścr Serwrsu Gość powrnren dokonać Rejestracjr
Konta r korizstać i Serwrsu jako ialogowanz Użztkownrk.
2. Założenre Konta w Serwrsre umożlrwra Użztkownrkowr m.rn. dodawanre ogłosień r
iariądianre nrmr,  a także iariądianra płatnoścramr.
3. Użztkownrkrem może bzć wzłącinre osoba fizcina posradająca pełną idolność do
ciznnoścr prawnzch,  osoba prawna albo jednostka organriaczjna nreposradająca
osobowoścr prawnej,  której ustawa prizinaje idolność prawną. W prizpadku osób
prawnzch r jednostek organriaczjnzch nreposradajączch osobowoścr prawnej,  utworizć
Konto w rch rmrenru orai dokonzwać wsielkrch ciznnoścr w ramach Serwrsu może
jedznre osoba umocowana do dirałanra w tzm iakresre w rmrenru tzch podmrotów.
4. Użztkownrk może posradać tzlko jedno Konto w Serwrsre powrąiane i danzm adresem
e-marl.

5. Rejestracja Konta wzmaga wzpełnrenra formularia dostępnego pod adresem:
https://www.ox.pl/klrent/regrster r podanra tam wzmaganzch danzch: naiwz
użztkownrka,  mrejscowoścr,  adresu e-marl,  płcr,  a także ustawrenra unrkalnego hasła, 
akceptacjr treścr igód (w tzm regulamrnu) r uwreriztelnrenra ia pośrednrctwem
recaptchz.

6. Informujemz,  że od dnra 25 maja 2018 r. w iakresre prietwarianra danzch osobowzch
iastosowanre inajdire Roiporiądienre Parlamentu Europejskrego r Radz Unrr
Europejskrej 2016/679 i dnra 27 kwretnra 2016 r. w sprawre ochronz osób fizcinzch w
iwrąiku i prietwarianrem danzch osobowzch r w sprawre swobodnego priepłzwu
takrch danzch orai uchzlenra dzrektzwz 95/46/WE (tiw. „RODO”).
W iwrąiku i tzm prizgotowalrśmz dla Crebre rnformacje,  w której oprsalrśmz jak
prietwariamz Twoje dane r jakre prawa Cr prizsługują. Znajdiresi go tutaj.
7. Po wzpełnrenru danzch wzmaganzch do Rejestracjr na adres e-marl wskaianz priei
Użztkownrka priesłane iostanre potwrerdienre utworienra konta na portalu ox.pl r lrnk
do aktzwacjr Konta. Rejestracja iostaje iakońciona w momencre aktzwacjr Konta priei
Użztkownrka,  cizlr po klrknręcru w lrnk aktzwaczjnz. Z tzm momentem dochodir do
iawarcra umowz usługr Konta.
8. Konsument może w termrnre 14 dnr od dnra iawarcra umowz i OX.PL Sp. i o.o.
odstąprć od takrej umowz bei podanra prizciznz,  składając ośwradcienre w tzm
iakresre na adres emarl: redakcja@ox.pl lub prsemnre na adres OX.PL Sp. i o.o..

9. Użztkownrk iapewnra,  że dane podawane w procesre Rejestracjr orai w toku
korizstanra i Serwrsu są prawdirwe,  poprawne r aktualne orai,  że jest on uprawnronz
do korizstanra i tzch danzch. Użztkownrk iobowrąiuje srę do aktualriacjr danzch w
raire rch imranz. OX Sp. i o.o. iastriega sobre prawo do blokadz Konta w prizpadku, 
gdz podane dane nre będą spełnrałz powzżsizch wzmogów.
10. Osoba dirałająca w ramach Serwrsu w rmrenru r na rieci Użztkownrka będącego osobą
prawną lub jednostką organriaczjną nreposradającą osobowoścr prawnej,  której
ustawa prizinaje idolność prawną,  iapewnra,  że jest należzcre upoważnrona do
dirałanra r dokonzwanra w ramach Serwrsu wsielkrch ciznnoścr rmrenru r na rieci
takrego Użztkownrka.
11. Użztkownrk iobowrąiuje srę do iachowanra danzch dostępu do Konta w tajemnrcz r do
rch ochronz pried dostępem priei nrepowołane osobz triecre. Użztkownrk
nreiwłocinre pornformuje OX.PL Sp. i o.o. w raire poizskanra danzch dostępu do
Konta priei nrepowołane osobz triecre r w mrarę możlrwoścr dokona nreiwłocinej rch
imranz.
12. Umowa usługr Konta iostaje iawarta na cias nreokreślonz i chwrlą aktzwacjr Konta.

13. Umowa usługr Konta może iostać roiwrąiana priei Użztkownrka po priesłanru
ośwradcienra na adres redakcja@ox.pl.
14. W prizpadku,  gdz Użztkownrk ma igromadione punktz uprawnrające do dodawanra
ogłosień płatnzch,  punktz te priepadają.

4 Zasady publikacji Ogłoszeń
1. Abz wzstawrć Ogłosienre płatne należz wprerw doładować swoje Konto Użztkownrka
punktamr. Można to irobrć,  wzbrerając opcję „Doładuj konto” po ialogowanru do
swojego Konta.
2. Użztkownrk,  chcąc iwręksizć atrakczjność Ogłosienra,  może skorizstać i płatnego
wzróżnrenra. Należz to irobrć w trakcre dodawanra Ogłosienra,  wzbrerając opcje
„Wzróżnrj kolorem” lub „Ogłosienre w formre banera”.
3. Użztkownrk będire rnformowanz w Serwrsre w wrdocinz sposób o każdoraiowo
aktualnej cenre wzbreranego płatnego Ogłosienra. OX.PL Sp. i o.o. umożlrwra
Użztkownrkowr publrkację Ogłosienra w Serwrsre. Publrkacja priei Użztkownrka
Ogłosienra w Serwrsre następuje po wzpełnrenru odpowrednrego formularia
dostępnego pod prizcrskrem „Dodaj ogłosienre”.

4. Zawartość opublrkowanego Ogłosienra może iobacizć każda osoba korizstająca i
Serwrsu.
5. Pod każdzm Ogłosienrem udostępnronz jest formulari kontaktowzm,  umożlrwrającz
sizbkre skontaktowanre srę i Użztkownrkrem publrkujączch Ogłosienre r priesłanre mu
wradomoścr na wskaianz priei nrego numer telefonu.
6. Z momentem publrkacjr Ogłosienra Użztkownrk udirela OX.PL Sp. i o.o. nrewzłąciną, 
nreogranrcioną terztorralnre r nreodpłatną lrcencję na utrwalanre,  iwrelokrotnranre r
roipowsiechnranre całoścr lub dowolnego fragmentu Ogłosienra,  w celu jego
wzśwretlanra w Serwrsre.
7. Użztkownrk wskaże cenę łąciną w iłotzch polskrch (wskaiując kwotę podatku VAT, 
jeżelr inajduje iastosowanre) orai ewentualnre wskaże,  że cena jest do negocjacjr lub
Priedmrot jest oferowanz ia darmo lub Użztkownrk dopusicia możlrwość iamranz
Priedmrotu na rnne dobro lub usługę.
8. Treścr iamresicianzch ogłosień powrnnz bzć igodne i obowrąiujączm w Polsce
prawem orai iasadamr etzcinzmr. Zabronrone są ogłosienra nawołujące do nrenawrścr, 
służące propagandire polrtzcinej,  łamrące ustawę o ochronre danzch osobowzch r
prawa autorskre,  obraźlrwe,  wulgarne,  erotzcine,  pornografcine.
9. Zakaiuje srę publrkowanra ogłosień,  którzch treść: wskaiuje na charakter towarizskr, 
iachęca do udirału w tiw. prramrdach fnansowzch,  iawrera lrnkr referenczjne do
rnnzch stron,  ma charakter wzpowredir,  komentaria,  oprnrr,  ocenz rtp.
10. Wsielkre ogłosienra nosiące inamrona komerczjnzch,  w tzm ogłosienra network
marketrngu r marketrngu srecrowego,  ogłosienra rolnrcie r ogrodnrcie (tuje,  driewka, 
spriedaż żzwca,  owoców,  sadionek rtp.) ogłosienra spriedażz drewna r opału, 
ogłosienra sklepów,  skupów,  antzkwarratów,  komrsów odireżowzch,  meblowzch,  i art.
dla direcr,  rowerowzch,  komórkowzch rtp. traktowane są jako ogłosienra płatne.
11. Ogłosienra we wsizstkrch dirałach Usługr powrnnz bzć ogłosienramr płatnzmr.
12. W prizpadku stwrerdienra,  że priei konto użztkownrka wzstawrane jest wręcej
priedmrotów tego samego tzpu (np. krlka rowerów,  samochodów,  meblr,  te same tzpz
ubrań,  wóikr direcręce,  krlka situk telefonów rtd.) sugerujące,  że użztkownrk handluje
danzmr priedmrotamr,  OX.PL iastriega sobre prawo do usunręcra tzch ogłosień orai
iablokowanra możlrwoścr dodawanra ogłosień priei tego użztkownrka.
13. W prizpadku stwrerdienra,  że użztkownrk mnożz konta,  OX.PL iastriega sobre
możlrwość blokadz kont na cias określonz lub nreokreślonz. Deczija odnośnre ciasu na
jakr iostanre nałożona blokada podejmuje OX.PL r jest ona ostatecina.

14. Ogłosienra w dirale "praca-iatrudnrę" powrnnz iawrerać: oprs r naiwę stanowrska
pracz,  dane kontaktowe,  naiwę frmz. Zabronrone jest umresicianre ogłosień
iwrąianzch i agencjamr towarizskrmr/branżą erotzciną rtp. orai ogłosień
reklamujączch rnne serwrsz ogłosienrowe. Wsizstkre ogłosienra w direle “Pracaiatrudnrę” są płatne r wznosią mrnrmum 10 punktów.
15. Ogłosienra w dirale “Nreruchomoścr” są płatne (mrnrmum 2 punktz).
16. Ogłosienra w dirale “Motorziacja – samochodz” orai “Motorziacja-motoczkle” są
płatne (mrnrmum 2 punktz).
17. Ogłosienra w dirale “Noclegr” są płatne (mrnrmum 2 punktz).
18. Ogłosienra powrnnz bzć publrkowane w odpowrednrch kategorrach,  dotzciz to równreż
ogłosień płatnzch. Ogłosienra umresicione w nrewłaścrwzm dirale (kategorrr lub
podkategorrr) będą usunręte lub prienresrone do właścrwego dirału. Zakaiuje srę
umresicianra w mrejsce fotografr anrmowanzch Grfów.
19. W crągu 24h można dodać tzlko jedno ogłosienre tej samej treścr (r i tzm samzm
idjęcrem). Dotzciz to równreż ogłosień płatnzch. Beipłatne ogłosienra różnzch treścr
można dodać po upłzwre godirnz od iamresicienra popriednrego.
20. W prizpadku stwrerdienra,  że priei konto użztkownrka dodawane jest wręcej nrż jedno
beipłatne ogłosienre tej samej treścr dirennre,  OX.PL iastriega sobre prawo do
usunręcra ogłosień powzżej doiwolonej rloścr,  usunręcra lub iablokowanra możlrwoścr
dodawanra beipłatnzch ogłosień priei tego użztkownrka.
21. W prizpadku stwrerdienra,  że ogłosienra beipłatne dodawane są ia pomocą krlku kont
użztkownrków Portalu OX.PL,  a rch treść wskaiuje,  rż należą do jednego użztkownrka, 
OX.PL iastriega sobre prawo do usunręcra ogłosień powzżej doiwolonej rloścr, 
usunręcra lub iablokowanra możlrwoścr dodawanra beipłatnzch ogłosień popriei
konta tzch użztkownrków. Deczija odnośnre ciasu na jakr iostanre nałożona blokada
podejmuje OX.PL.
22. Ogłosienra narusiające regulamrn iostaną usunręte,  dotzciz to równreż ogłosień
płatnzch. Konta osób notorzcinre narusiajączch regulamrn mogą iostać iablokowane
bei możlrwoścr ponownego rch odblokowanra. Za usunręte ogłosienre płatne,  które
bzło nreigodne i regulamrnem nre prizsługuje iwrot prenrędiz anr punktów.

23. Umresicienre ogłosienra jest jednoinacine i akceptacją nrnrejsiego regulamrnu.
24. Roilrcienra transakcjr kartą kredztową r e-prielewem prieprowadiane są ia
pośrednrctwem Dotpaz.pl.

25. Opłatę ia publrkowane ogłosienra można urścrć w PLN lub w PKT (punktz doładowanra
konta na Portalu). W prizpadku wzbranra sposobu płatnoścr PLN pried dodanrem
ogłosienra należz urścrć opłatę (całkowrta kwota wrdocina będire na stronre dodawanra
ogłosienra) ia pomocą wzbranej metodz płatnoścr. W prizpadku płatnoścr punktamr
(PKT),  pried dodanrem ogłosienra,  należz doładować konto użztkownrka odpowrednrą
rloścrą punktów.

26. Aktualnz Cennrk ogłosień inaleźć można na stronre: https://oglosienra.ox.pl/cennrk.
27. Postępowanre reklamaczjne: W raire wzstąprenra jakrchkolwrek nreprawrdłowoścr
dotzciączch dirałanra Serwrsu,  w tzm posiciególnzch usług majączch charakter
technrcinz Użztkownrk lub Gość powrnren w prerwsiej kolejnoścr skontaktować srę i
OX.PL Sp. i o.o. na adres: redakcja@ox.pl,  podając dane nreibędne do rdentzfkacjr
danego problemu. OX.PL Sp. i o.o. dokłada wsielkrch starań,  abz śwradcione usługr
bzłz jak najwzżsiej jakoścr. Nreiależnre od powzżsiego Użztkownrk ma prawo do
nreodpłatnego iłożenra reklamacjr dotzciącej nrewzkonanra bądź nrenależztego
wzkonanra priei OX.PL Sp. i o.o. usług śwradcionzch na podstawre Regulamrnu.
Reklamację można iłożzć wzszłając marla na adres: redakcja@ox.pl lub prsemnre na
adres OX.PL Sp. i o.o. Reklamacja powrnna iawrerać co najmnrej: rmrę r naiwrsko,  adres
e-marl Użztkownrka prizprsanz do konta użztkownrka,  tztuł ogłosienra,  okolrcinoścr
uiasadnrające reklamację,  a także żądanre Użztkownrka iwrąiane ie składaną
reklamacją. Jeżelr podane w reklamacjr dane lub rnformacje nre poiwalają na
roipoinanre reklamacjr,  OX.PL Sp. i o.o. iwrócr srę do Użztkownrka i prośbą o
wzjaśnrenre ewentualnzch wątplrwoścr lub podanre dodatkowzch rnformacjr,  o rle
będire to nreibędne dla roipoinanra reklamacjr priei OX.PL Sp. i o.o.,  wskaiując
preczizjnre takre wątplrwoścr lub wzmagane rnformacje. OX.PL Sp. i o.o. roipoinaje
reklamację w termrnre 14 dnr od datz otrizmanra reklamacjr lub otrizmanra rnformacjr
uiupełnrającej. Odpowredź OX.PL Sp. i o.o. w sprawre reklamacjr jest wzszłana pocitą
elektronrciną na adres e-marl prizprsanz do Konta,  chzba,  że Użztkownrk iażąda w
treścr reklamacjr priesłanra odpowredir pocitą na adres korespondenczjnz wskaianz w
treścr reklamacjr.

28. Konsument może skorizstać i poiasądowzch sposobów roipatrzwanra reklamacjr r
dochodienra rosicień. Chcąc skorizstać i możlrwoścr polubownego roiwrąizwanra
sporów dotzciączch iakupów rnternetowzch,  Konsument może iłożzć swoją skargę np.
ia pośrednrctwem unrjnej platformz rnternetowej ODR,  dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

29. Nrnrejsia wersja regulamrnu obowrąiuje od 14.10.2020 r.
30. OX.PL Sp. i o.o. iastriega sobre prawo do imranz Regulamrnu i prizcizn
organriaczjnzch,  prawnzch lub technrcinzch. Zmranz mogą dotzcizć równreż opłat, 

cennrków r warunków śwradcienra usług odpłatnzch. O każdej imranre Użztkownrk
iostanre pornformowanz marlowo. Zmranz te wejdą w żzcre w termrnre wskaianzm
priei OX.PL Sp. i o.o. nre krótsizm nrż 7 dnr od pornformowanra o imranre
Regulamrnu,  chzba,  że prieprsz prawa powsiechnre obowrąiującego stanowrą
odmrennre.

