
REGULAMIN ePraxis ważny od dnia 27 lipca 2018 roku 
 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Regulamin systemu zamówień internetowych ePraxis określa zasady świadczenia przez Praxis usług drogą elektroniczną 
polegających na udostępnieniu Nabywcy platformy sprzedaży pod adresem https://portal.praxis.pl, w celu zamawiania towarów 
w Praxis za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową Dystrybutora prezentowaną na platformie oraz korzystania z 
innych funkcjonalności; 
2. Definicje: 

a. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 tekst jednolity z późniejszymi zmianami); 
b. Dystrybutor, Praxis – należy przez to rozumieć PRAXIS INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Równoległa 9A, 02-235  Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601987, NIP 5223042825; 
c. Nabywca, Kupujący – należy przez to rozumieć podmiot współpracujący z Praxis zgodnie z Umową Handlową, 
niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów w Praxis w celu ich dalszej odsprzedaży; 
d. Strona – Praxis lub Nabywca; 
e. Produkty – należy przez to rozumieć towary i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Praxis 
prezentowanej na platformie; 
f. System, Platforma, ePraxis  – internetowy system sprzedaży prowadzony przez Praxis, dostępny za pomocą 
przeglądarki internetowej pod adresem https://portal.praxis.pl; 
g. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z Systemu w imieniu Nabywcy i 
posiadającą dostęp do przydzielonych mu funkcjonalności (w tym do składania zamówień i kreowania adresów dostaw). 
Dodania, zmiany i blokowania uprawnień danego Użytkownika w Systemie może dokonać jedynie reprezentant Nabywcy; 
h. Konto – należy przez to rozumieć imienne konto w Systemie przypisane do Użytkownika, dla którego przypisany 
jest indywidulany login oraz hasło; 
i. Opiekun Handlowy – przedstawiciel Praxis odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z Nabywcą. 

 
II.  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE 
1. W celu uzyskania dostępu do platformy Nabywca zobowiązany jest do uzupełnienia kwestionariusza będącego Załącznikiem 4 
do Umowy Handlowej, zamieszczonego na stronie internetowej: 
http://praxis.pl/pl/component/chronoforms5/?chronoform=rejestracja  
2. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz wraz z Umową Handlową i niezbędnymi dokumentami firmowymi Nabywca powinien 
wysłać na adres email swojego Opiekuna Handlowego.  
3. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów Praxis rejestruje Nabywcę w Systemie, o czym Kupujący zostanie poinformowany 
pocztą elektroniczną na adres wskazany w kwestionariuszu. Z chwilą otrzymania powyższej informacji miedzy Stronami zostaje 
zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Nabywcy prawa dostępu do platformy. 
Praxis ma prawo odmówić rejestracji Nabywcy.  
4. Przyznając dostęp do Systemu, Praxis tworzy Konta wskazanym w kwestionariuszu Użytkownikom, przydzielając im 
indywidualne loginy. Loginy dla poszczególnych Użytkowników są im udostępniane pocztą elektroniczną na ich adresy e-mail 
podane w kwestionariuszu. Przy pierwszym logowaniu do Systemu Użytkownicy dokonują ustanowienia swojego hasła. Loginy i 
hasła do Systemu są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.  
5. Praxis zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu lub zablokowania dostępu do platformy bez podania 
przyczyny, w szczególności jeżeli:  

a) Nabywca nie dokonał żadnego zakupu w okresie kolejnych 60 dni;  
b) Nabywca prowadzi działalność konkurencyjną względem Praxis;  
c) Nabywca naruszy zasady korzystania z platformy określone w Regulaminie;  
d) Praxis wykryje na Koncie przypisanym do Nabywcy działania polegające na automatycznej akwizycji danych z Systemu. 

6. Użytkownicy uważani są za osoby upoważnione do działania w imieniu Nabywcy w zakresie przyznanego dostępu do platformy.  
7. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika w związku z dostępem do platformy, w tym także 
za działania i zaniechania osób, które zalogują się na Konto podając odpowiednie loginy i hasła Użytkownika. Umowy sprzedaży 
Produktów zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez Użytkowników, a także przez osoby trzecie korzystające z Kont (z 
przyczyn nieleżących po stronie Praxis), uważane są za zawarte w imieniu Nabywcy i mają moc wiążącą wobec Praxis.  
8. Nabywca ma obowiązek poinformować Praxis o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do platformy dla Użytkownika 
działającego w jego imieniu. Zmiana zgłoszona przez Nabywcę jest skuteczna od następnego dnia roboczego przypadającego po 
dniu otrzymania przez Praxis powyższej informacji. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zamówienia, które zostały złożone przez 
Użytkownika nawet, jeżeli nie zostały one jeszcze zrealizowane.  
9. Z chwilą zakończenia współpracy Stron (w szczególności z dniem rozwiązania Umowy Handlowej) Nabywca oraz jego 
Użytkownicy tracą prawo dostępu do platformy. Nabywca ma także prawo do rezygnacji z korzystania z systemu poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia na piśmie, bez jednoczesnego zakończenia współpracy Stron.  
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą utraty dostępu do Systemu, niezależnie od przyczyny.  
 



III.  ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU  
1. Korzystanie z platformy za pomocą przeglądarki internetowej jest możliwe, o ile spełnione są następujące warunki techniczne: 
połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (lub urządzenia 
mobilnego) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym 
wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej. W szczególności zaleca się 
korzystanie z najnowszych przeglądarek Chrome i Firefox.   
2. Nabywca ma prawo poinformować Praxis o wszelkich zauważonych błędach systemu oraz problemach występujących w trakcie 
korzystania kierując tę informacje pocztą elektroniczną na adres: praxis@praxis.pl. Praxis dołoży starań, aby podjąć działania 
zmierzające do usunięcia błędów lub zgłoszonych problemów;  
3. Zakazane jest dostarczanie przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub 
ogólne normy społeczne.  
4. Wszelkie prawa do platformy, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są 
zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Systemie nie oznacza 
nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. 
Nabywca może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie niezbędnym do korzystania z poszczególnych 
funkcjonalności systemu i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy 
transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części systemu lub jego elementów bez uprzedniej pisemnej zgody 
Praxis.  
 
IV.  TRANSAKCJE SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY 
1. Prezentowana na platformie oferta handlowa, w tym dane Produktów i Usług mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
2. Zamówienia składane na platformie nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez Praxis w innej formie i są dla niego 
wiążące. Zamówienie nie może być cofnięte bez zgody Praxis.  
3. Praxis przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyn.  
4. Na platformie podawane są ceny netto oraz brutto (zawierające podatek VAT).  
 
V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
1. Praxis dołoży należytych starań w celu utrzymania systemu w stanie technicznym pozwalającym Nabywcy na nieprzerwane i 
niezakłócone korzystanie z systemu, a także w celu rozwoju systemu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa, wydajności i 
stabilności jego działania. 
2. Praxis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do systemu, bez względu na ich powody. Wszelka 
odpowiedzialność Praxis wobec Nabywcy z tytułu przerw w funkcjonowaniu lub wadliwego funkcjonowania systemu jest 
wyłączona. W szczególności Praxis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w wyniku wadliwego działania 
systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów, 
a także wystąpienia działania Siły Wyższej.  
3. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych umyślnie.  
 
VI. TAJEMNICA HANDLOWA  
Wszystkie dane o cenach Produktów oferowanych przez Praxis oraz o ich dostępności w ramach tego systemu stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przeznaczone są one wyłącznie dla Nabywcy i wyłącznie dla celów związanych z zakupem przez Nabywcę tych 
Produktów. Ujawnianie osobom trzecim tych danych, jak również ich wykorzystywanie lub przetwarzanie dla innych celów niż 
związane z zakupem Produktów od Praxis jest zakazane.  
 
VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1.Praxis, jako administrator danych osobowych informuje, iż podane przez Nabywcę dane osobowe Nabywcy i Użytkowników będą 
przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, zawarcia i wykonania umów sprzedaży, dostawy i 
ubezpieczenia Produktów, oraz w związku z przyznawaniem, utrzymywaniem i cofaniem kredytu kupieckiego, a także w celu 
ewentualnego dochodzenia roszczeń, promocji (marketingu) Produktów. Odbiorcami danych osobowych mogą być przewoźnicy, 
spedytorzy, ubezpieczyciele, faktorzy oraz inne podmioty współpracujące z Praxis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
przy czym konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy handlowej, a także skorzystania z powyższych usług. Osobom, których 
dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i prawo ich poprawiania.  
2.W przypadkach takich jak m.in. zlecenia wysyłki bezpośrednio na adres odbiorcy końcowego a także wystąpienia przez odbiorcę 
końcowego z roszczeniami reklamacyjnymi w odniesieniu do Produktów, Nabywca, jako administrator danych osobowych 
odbiorców końcowych i ich przedstawicieli, powierza Praxis przetwarzanie danych osobowych. 
3.Praxis zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z 
rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. 
 
VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Nabywca nie jest upoważniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich.  
2. Praxis może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez jego publikację w systemie na co najmniej 14 dni przed 
wejściem w życie zmian. W terminie 7 dni od publikacji informacji o zmianie Regulaminu, Nabywca może złożyć oświadczenie, że 



nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją Nabywcy z dostępu 
do platformy. W takim przypadku z dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu Nabywca traci prawo dostępu do systemu.  
3. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub 
bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Praxis dołoży 
starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 
4. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszystkie kwestie sporne związane z Regulaminem oraz korzystaniem z platformy będą 
rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Praxis. 
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.  
 


