
Operatorem serwisu internetowego  www.szukambusa.pl  jest firma Usługi Informatyczne Sylwester Wy

socki ). Portal zawiera oferty 

 
 

Regulamin 
 

 

przejazdów zewnętrznych partnerów – firm zajmujących się krajowym i międzynarodowym przewozem 

osób.  

Szukambusa.pl umożliwia dostęp do i korzystanie z serwisu na podstawie niniejszego regulaminu. 

Regulamin reguluje stosunek między szukambusa.pl jako operatorem portalu i rejestrującymi się 

użytkownikami.  

 

1. Konto użytkownika  

1.1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej www.szukambusa.pl 

w celu uzyskania dostępu do pełnej oferty. Warunkiem rejestracji i użytkowania jest podanie 

prawidłowych danych, a szczególnie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. 

Rejestracji dokonać można jako Pasażer albo Firma przewozowa.  

1.2. Przy rejestracji użytkownik może wybrać dowolną nazwę użytkownika i dowolne hasło dostępu. 

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w tajemnicy i niedopuszczenia osób 

trzecich do strefy dostępu oferty przy pomocy swoich danych dostępu 

 

2. Opis usługi 

2.1. Szukambusa.pl jest operatorem niezależnego serwisu szukambusa.pl Serwis szukambusa.pl 

umożliwia Użytkownikom – Pasażerom („Pasażer”) wyszukiwanie ofert Użytkowników – Firm 

transportowych („Firma transportowa”) Oferta obejmuje jedynie usługę pośrednictwa  

w zakresie umawiania wspólnych przejazdów. Umowy przewozowe lub inne umowy regulujące 

przejazdy zawierane są wyłącznie pomiędzy odpowiednim oferentem przejazdu - Firma 

transportowa, a przyjmującym użytkownikiem – Pasażer 

2.2. Korzystanie z oferty podstawowej serwisu szukambusa.pl przez Pasażerów nie wymaga 

zarejestrowania się. Możliwość skorzystania z funkcji dodatkowej „E-rezerwacji” możliwa jest po 

rejestracji. E-rezerwacja umożliwiają Pasażerom rezerwacje interesujących ich przejazdów. 

2.3. Każda firmę transportowa może BEZPŁTNIE dodawać darmowe ogłoszenia.   

2.4.  Ogłoszenie PREMIUM – czyli wyróżnione są płatne wg. cennika aktualnie znajdującego się na 

stronie. Warunkiem wyświetlania ogłoszeń PREMIUM jest ich wykupienie i opłacenie online 

jednej z opcji abonamentowych typu prepaid („Ogłoszenie PREMIUM”).  

 

3. Pasażer 

3.1. Pasażerem w serwisie szukambusa.pl może zostać każda osoba, która dokona rejestracji  

w serwisie oraz poda wszystkie wymagane i prawdziwych dane.  

3.2. Przy korzystaniu z serwisu szukambusa.pl każdy Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to między innymi zakaz publikacji treści 

propagujących przemoc, zagrażających rozwojowi młodzieży, rasistowskich lub 

pornograficznych. SzukamBusa.pl 
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4. Firma transportowa 

4.1. Firmą transportową w serwisie szukambusa.pl może zostać jedynie firma zajmująca się 

krajowym i/lub międzynarodowym przewozem osób, która dokona rejestracji w serwisie oraz 

poda wszystkie wymagane i prawdziwych dane, w szczególności numeru telefonu 

komórkowego.  

 

5. Ogłoszenia 

5.1. Jedynie firmy transportowe mają możliwość dodawania ogłoszeń w serwisie.  

5.2. Firma transportowa ma ona możliwość dodania do serwisu dwóch typów ogłoszeń: przewozu 

regularnego oraz okazjonalnego.  

5.3. Przez przewóz regularny należy rozumieć cyklicznie powtarzany przewóz na danej trasie, który 

odbywa się w jednakowych odstępach czasowych (np. co wtorek)  

5.4. Przez przewóz okazjonalny należy rozumieć jednorazowy przejazd na danej trasie, który będzie 

realizowany w ściśle określonym czasie – konkretna data.  

5.5. Ważność ogłoszenia PREMIUM jest ściśle związana z wykupioną opcją abonamentową. 

Ogłoszenie PREMIUM wygasa – nie jest wyróżnione w serwisie – po zakończeniu trwania 

wykupionego abonamentu, o ile ten nie został przedłużony przez firmę transportową 

  

6. Doładowanie konta (Ogłoszenia PREMIUM) 

6.1. Firmy transportowe chcące wyróżnić swoje ogłoszenia zobowiązane są do opłacenia online 

abonamentu.  

6.2. Wysokości, oraz długości trwania abonamentów zawarte są w aktualnie obowiązującym 

cenniku. 

 

7. Płatności 

7.1. W celu zapłaty za wyświetlanie ogłoszeń PREMIUM (dot. Firm transportowych) szukambusa.pl 

oddaje do dyspozycji użytkowników metodę płatności: przelewy natychmiastowe oraz płatności 

sms.  

 

8. Obowiązki użytkowników  

8.1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych użytkownika. Obejmuje to 

obowiązek stałej aktualizacji tych danych i niezwłocznego informowania szukambusa.pl o każdej 

zmianie. Dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i danych dotyczących rachunku bankowego 

i danych kontaktowych, które są niezbędne dla korzystania z systemu rezerwacji i płatności 

(numer telefonu komórkowego, adres e-mail). SzukamBusa.pl 

8.2. Przy korzystaniu z serwisu szukambusa.pl każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to między innymi zakaz publikacji treści 

propagujących przemoc, zagrażających rozwojowi młodzieży, rasistowskich lub 

pornograficznych. Przestrzeganie tej zasady jest dla szukambusa.pl szczególnie ważne w związku 

z faktem, że użytkownikami serwisu szukambusa.pl są osoby wszystkich grup wiekowych.  

8.3. Wyraźnie zabrania się rejestrowania w serwisie szukambusa.pl osób trzecich bez ich wiedzy  

i zgody lub publikowania w serwisie szukambusa.pl treści w ich imieniu. 



 
 

8.4. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla szukambusa.pl szczególnie ważna. Z tego 

powodu dane osobowe są gromadzone i przetwarzane z reguły tylko zgodnie z obowiązującymi 

ustawami o ochronie danych osobowych. Użytkownik jest świadomy tego, że poprzez 

wprowadzenie oferty publikuje dane osobowe, które mogą być czytane na wszystkich stronach 

serwisu szukambusa.pl - także przez użytkowników niezarejestrowanych.  

 

9. Reklamacje  

9.1. Każdy użytkownik serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych 

lub świadczonych Usług.  

9.2. Reklamacje mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub 

mailowo na adres reklamacje@szukambusa.pl.  

9.3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe imię i nazwisko (ewentualnie nazwę 

firmy), adres korespondencji, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.  

9.4. Po dokonaniu płatności za przedłużenie abonamentu nie ma możliwości zwroty zapłaconych 

środków.  

9.5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych dni od daty ich otrzymania. 

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Szukambusa.pl zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie i bez podania przyczyn z uwzględnieniem poniższych warunków. Szukambusa.pl informuje 

użytkownika o ewentualnych zmianach i/lub odchyleniach od obiecanego świadczenia e-mailem 

i proponuje kontynuację stosunku używania na zmienionych warunkach. Jeżeli użytkownik nie 

wyrazi sprzeciwu wobec obowiązywania nowego Regulaminu w ciągu czterech tygodni od daty 

odbioru e-maila, zmieniony Regulamin obowiązuje wobec użytkownika jako uzgodniony. Jeżeli 

użytkownik sprzeciwi się obowiązywaniu nowego Regulaminu w ciągu czterotygodniowego 

terminu, szukambusa.pl pozostaje uprawniony usunięcia konta użytkownika. 


