Regulamin usług
Autopay Flota

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Autopay usług na rzecz
przedsiębiorców, będących Użytkownikami Profesjonalnymi.

§ 2. Definicje
1. Użytkownik Profesjonalny – podmiot nie będący konsumentem, korzystający z usług
Autopay w związku z prowadzoną działalnością zawodową.
2. Regulamin Autopay – Regulamin Autopay dostępny w Serwisie Autopay, pod adresem:
https://autopay.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
3. Autopay - Autopay Mobility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 3/18, kod
pocztowy: 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000794787, NIP 527-28-98-696, Regon 383879060, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 796 050 zł.
4. Regulamin – niniejszy regulamin usług Autopay Flota.
5. Usługi – Usługi wg. Regulaminu Autopay.
6. Usługi Flotowe – usługi świadczone przez Autopay, dostępne wyłącznie dla Użytkowników
Profesjonalnych.
7. Limit Kupiecki – kredyt kupiecki przyznawany Użytkownikowi Profesjonalnemu przez
Autopay, w celu rozliczania płatności związanych z Usługami.
8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym a Autopay, w oparciu
o Regulamin, na którą składa się w szczególności Regulamin Autopay, Regulamin i inne
warunki uzgadniane pomiędzy Autopay.
9. Cennik – cennik Usług Flotowych stanowiący załącznik do Regulaminu.
- pozostałym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie
Autopay.

§ 2. Usługi Flotowe

1. W ramach Usług Flotowych, Użytkownik Profesjonalny, który zaakceptuje Regulamin,
otrzymuje w ramach swojego Konta w szczególności następujące funkcje:
a. Zbiorcze rozliczenie wszystkich przypisanych do Konta Pojazdów;
b. Rozszerzone funkcje raportowania;
c. Płatność w oparciu o Limit Kupiecki – dla wybranych modeli współpracy flotowej
(„Flota Pro”).
2. Szczegółowy zakres, opis funkcji oraz cennik Usług Flotowych dostępne są w Serwisie.
3. W przypadku korzystania z Usług Flotowych w ramach pakietu „Flota Pro” jedyną
możliwością rozliczenia Usług i płatności w ramach Aplikacji jest Limit Kupiecki.

§ 3. Rozliczenia
1. Z tytułu korzystania z Usług Flotowych Użytkownik Profesjonalny zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Autopay wynagrodzenia określonego w Cenniku, w tym wynagrodzenia
należnego od każdego Pojazdu, za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Usług Flotowych.
2. Płatności za Przejazdy oraz inne Usługi w przypadku Użytkownika Profesjonalnego rozliczane
będą zbiorczo – na podstawie jednej faktury VAT, dla wszystkich Pojazdów, zgodnie z
cennikiem tych Usług, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym zostały
zrealizowane.
3. Użytkownik Profesjonalny i przypisane do niego Pojazdy mogą korzystać z Usług wyłącznie do
wysokości Limitu Kupieckiego.
4. Wysokość kwoty Limitu Kupieckiego ustalana jest dla każdego Użytkownika Profesjonalnego
indywidulanie.
5. W przypadku gdy wartość Usług zrealizowanych i pokrytych niespłaconym przez Użytkownika
Profesjonalnego Limitem Kupieckim:
a. przekroczy 70% przyznanego Limitu Kupieckiego Autopay poinformuje o tym
Użytkownika Profesjonalnego;
b. osiągnie 100% Limitu Kupieckiego – Autopay zablokuje dalszą możliwość korzystania
z Usług temu Użytkownikowi Profesjonalnemu.
6. Spłata Limitu Kupieckiego dokonywana będzie na wskazany przez Autopay rachunek
bankowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego,
w którym Użytkownik Profesjonalny korzystał z Usług rozliczanych Limitem Kupieckim.

7. Na zabezpieczenie Limitu Kupieckiego Użytkownik Profesjonalny zobowiązany jest przekazać
Autopay kaucję („Kaucja”), w kwocie uzgodnionej pomiędzy Autopay a Użytkownikiem
Profesjonalnym.
8. W przypadku braku terminowej spłaty Limitu Kupieckiego oraz innych zobowiązań
Użytkownika Profesjonalnego wobec Autopay może zaspokoić swoje zobowiązania z Kaucji.
9. W przypadku potrącenia kwot zobowiązań z Kaucji potrącenie to zmniejsza kwotę Limitu
Kupieckiego proporcjonalnie, a Użytkownik Proporcjonalny zobowiązany jest do uzupełnienia
kwoty Kaucji w terminie 3 dni.
10. Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich faktur oraz dokumentów
księgowych w formie elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

§ 4. Zawarcie, obowiązywanie i zmiana umowy w zakresie Usług Flotowych
1. Umowa na korzystanie z Usług Flotowych zawierana jest w oparciu o Regulamin, w
szczególności na zasadach określonych w art. 384 kodeksu cywilnego.
2. Umowa może zostać zawarta także telefonicznie, poprzez przedstawiciela Autopay, po
potwierdzeniu jej zawarcia przez Użytkownika Profesjonalnego.
3. Autopay uprawniony jest do jednostronnej zmiany umowy oraz Regulaminu, w szczególności
z ważnych przyczyn. Postanowienia Regulaminu w zakresie zmiany stosuje się odpowiednio.
4. Użytkownik Profesjonalny może rozwiązać umowę w każdym czasie. Po rozwiązaniu umowy
Autopay – po uprzednim potrąceniu należnych Autopay zobowiązań dokona zwrotu
pozostałej części kwoty kaucji, nie później niż w terminie 30 dni od upływu miesiąca, w
którym umowa została rozwiązana.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące Usług rozliczanych w ramach Usług Flotowych powinny być składane
do Autopay w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu Autopay.

