REGULAMIN
1.

Postanowienia Ogólne
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z Serwisu i określa
zasady korzystania z niego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Serwisu.
Klient z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża
zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Serwis internetowy „Akademia Firmy”, dostępny pod adresem internetowym
https://akademiafirmy.pl/ i https://kurs.akademiafirmy.pl/, prowadzony jest przez firmę
Siódmy Punkt Rafał Wawak, 43-384 Jaworze, ul. Cisowa 142B, NIP: 547-115-20-19.
Kontaktowy email: biuro@akademiafirmy.pl

2.

Definicje
1.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
3.
Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe)
dostępne w Serwisie.
4.
Właściciel – Siódmy Punkt Rafał Wawak, NIP: 547-115-20-19 ul. Cisowa 142b, 43-384
Jaworze.
5.
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
6.
Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem
internetowym https://akademiafirmy.pl/ i https://kurs.akademiafirmy.pl/
7.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8.
Zakup – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
9.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający
dokonanie zakupu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.
10. Konto Użytkownika – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz
hasła, oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać
określonych działań w ramach Serwisu.

3.

Dane osobowe
1.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz
zapewnienia dostępu do Produktów.
2.
Właściciel wysyła bezpłatne treści oraz informacje marketingowe. Zaprenumerowanie
elektronicznych i bezpłatnych treści i/lub SMS-ów należących do Właściciela wymaga
podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub numeru
telefonu. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy
mailingowej i/lub do bazy numerów telefonicznych Właściciela. Adres e-mail jest
niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi elektroniczne treści
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4.

informacyjne i marketingowe. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.
Numer telefonu umożliwia wysyłanie wiadomości informacyjnych i marketingowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich
przetwarzanie w celu, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są
chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików
cookies opisane są w Polityce Prywatności.

Zamawianie usług i produktów
1.
W celu złożenia Zamówienia w Serwisie należy dokonać wyboru Produktów, podejmując
kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i
informacji zawartych w Serwisie, bądź poprzez wiadomość e-mail na adres:
biuro@akademiafirmy.pl.
2.
Dokonując zamówienia w Serwisie należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez
wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać
rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury, jeśli są one
inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
3.
Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
4.
Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie
formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie
zostać zrealizowane.
5.
Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji
zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter)
zaznaczając odpowiedni checkbox.
6.
Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
a.
b.
c.
7.

5.

głównych cechach Produktu,
łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za
transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
możliwości odstąpienia od umowy.
Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku
„zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.
Właściciel prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
Informacje o produktach i usługach Właściciela zamieszcza w Serwisie. Oferta podlega
bieżącej aktualizacji.
2.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane w Serwisie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na
dobę.
3.
Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi
złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
4.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez
Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą
dokonanie zakupu.
5.
Zawierając umowę sprzedaży z Właścicielem i akceptując postanowienia Regulaminu
Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków przez w formie
elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
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11.

12.
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Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z
rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej. Jednakże akceptacja
Klienta na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej nie wyłącza
prawa do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu
Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub w Serwisie przekaże Klientowi rachunek w
wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiony
rachunek.
Właściciel wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Właściciel
wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący
autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie
elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku
bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
W przypadku, jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze
zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w
sekcji: „Zwrot należności Klientom”.
W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie
poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji
(częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania
potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą
formą sprzedaży.
W przypadku, jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane
w całości lub w części Właściciel dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych
produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego
zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom.”

Ceny, płatność, dostawa
1.
Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania
unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie
ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie
zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w
chwili złożenia Zamówienia.
2.
Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

3.
4.

a.
płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system PayU
b.
przelew bankowy PayU
c.
blik
d.
przelew bankowy na konto Właściciela
Płatności są obsługiwane przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.
Grunwaldzkiej 186, działającą pod nazwą PayU.
Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez
wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e mail. Wysyłka
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Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 48 godzin od chwili
otrzymania płatności.
Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku
składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po
dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie
później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy
Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący
usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie
podany w toku składania Zamówienia.
Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi,
opisem danego Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3, który zawiera,
oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ
pliku.
W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Właściciel informuje o
tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu
zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Właściciel dokona
zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami
dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami
leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany
błędny adres).
Zasady korzystania z Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3: zakup
upoważnia do korzystania z Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 przez
Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych
ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym
pliku, w tym także zastosowanych przez Właściciela lub inny podmiot zabezpieczeń
technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631
z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania
zakupionego Kursu multimedialnego, E-booka, Audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii
w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku,
usuwania błędów pliku.

Zasady uczestnictwa w kursach online
1.
W przypadku kupna kursów online dostęp następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
2.
Klient otrzymuje drogą mailową informację o sposobie logowania do kursu w ciągu 24
godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia uiszczania opłaty za
zamówiony kurs.
3.
Właściciel zapewnia dostęp do Produktów cyfrowych dostępnych w Portalu przez czas
nieoznaczony.
4.
Właściciel dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów (umieszczonych w
Serwisie) bez ograniczeń czasowych, tj. „dożywotnio”, niemniej jednak zastrzega sobie
prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym
powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni
przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom którzy
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wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do
dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.
Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na
portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego
Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu,
gwarantowane jest w terminie 90 dni od sprzedaży kursu i później może, ale nie musi
być utrzymywane.
Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących
treść kursu zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Właściciela.
Klient zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe, zamieszczone na stronach Serwisu lub
Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych
jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od
umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres:
biuro@akademiafirmy.pl
3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Właściciela na swój koszt, niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Adres do zwrotu: Siódmy Punkt
Rafał Wawak, 43-384 Jaworze, ul. Cisowa 142b, tel. 668 501 463.
4. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na
uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14
dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się
ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.
6. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt
elektroniczny (treści cyfrowe), chyba że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na
co Klient wyraził wyraźną zgodę.
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Odpowiedzialność za wady
1.
Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
2.
Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru,
z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u gwaranta o ile ten udzielił gwarancji na
Produkt lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela,
na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
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W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia
reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
Wraz z reklamowanym Produktem należy złożyć reklamację określającym charakter
wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.
Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem
reklamacyjnym.
O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał
reklamację.
Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z
dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub
wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z
powodu wyczerpania zapasów), Właściciel zwróci równowartość ceny Produktu lub
obniży cenę.
Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji produktów multimedialnych, jeżeli:
a. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 jest uszkodzony,
b. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie uruchamia się (po
otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu
wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym
formacie),
c. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie odpowiada opisowi
Jeżeli w ciągu 48 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona
możliwość pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook
mp3. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na
adres: biuro@akademiafirmy.pl oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy
reklamacja. Właściciel, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i
poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
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Jawne Dane Osobowe
1.
Dane osobowe podane na serwisach należących do Właściciela przy okazji wysyłania
komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony
zawierające te dane. Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony
przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im
nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi.
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Cookies (Ciasteczka)
1.
Niektóre obszary serwisów należących do Właściciela mogą wykorzystywać cookies, czyli
małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób
potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla
komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
2.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z
dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może
ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie
wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w
celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika
oraz w innych celach marketingowych.

3.

12.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości
przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika
danego komputera jak i dla Serwisu.

Postanowienia końcowe
1.
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego
regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie
przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku
stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują
przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2.
Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem
autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi
naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
3.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem,
który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel
dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać
bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym
konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów.
4.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem,
który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Serwisu.
6.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06 czerwca 2022.
7.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą
wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie
postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Stworzyliśmy Serwis i oferowane w nim produkty, aby inspirować ludzi do efektywniejszego
prowadzenia swoich biznesów. Mimo, że prezentujemy tu praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co
opisujemy i prezentujemy.
Porady, które publikujemy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym
przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą
przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Treści zawarte w Serwisie zawsze zgadzają się z przyjętą przez nas opinią i tym właśnie są – opinią.
Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią
przyjętą przez nas.

