
 

  

Dzień dobry  

Prosimy o zapoznanie się z zamówieniem i sprawdzenie jego poprawności. 
Aby potwierdzić wolę jego realizacji na poniższych warunkach, prosimy o wysłanie 
maila zwrotnego o treści  
AKCEPTUJĘ. 
 

Zamówienie ***** z dn. 2020-01-01 Cena/mies. netto 

Abonament 
 

Abo na start 1000 100,00 zł 
 

Czas trwania od 2020-10-12 do na czas nieokreślony 
 

Suma 100,00 zł 
 

Zamawiający 

NAZWA AGENCJI 

ADRES FIRMY 

NIP:  

ADRES MAILOWY 

TELEFON 
 

Przyjmujący 

Auto Centrum Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 199 

38-400 Krosno 

NIP: 6842168097 

Reprezentowany przez 

 

 

 

Data startu publikacji: w ciągu 3 dni roboczych od dnia odesłania oświadczenia o akceptacji 
zamówienia i materiałów niezbędnych do realizacji umowy. 

Strony ustalają miesięczny okres wypowiedzenia umowy dla każdej ze Stron ze skutkiem na ostatni 
dzień miesiąca kalendarzowego, z tym że dopuszczają również wypowiedzenie umowy w zakresie 
każdej pojedynczej usługi z osobna. Przyjmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający dopuszcza się opóźnienia 
w zapłacie całości lub części płatności należnych Przyjmującemu przekraczającego 30 dni. 

Płatność: w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na 

https://sta.domiporta.pl/DEAC7954C1ABFC85A090B51CF14CEBFFADD9B630


fakturze. 

Zamawiający i Przyjmujący zobowiązują się do przekazania osobom przez siebie zatrudnionym 
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów cywilnoprawnych) oraz 
osobom je reprezentującym, których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie zamówienia jako 
administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją niniejszego zamówienia, znanym 
Stronom informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/4/WE. 

Zamawiający oświadcza, że zostały mu udostępnione, zna i akceptuje „REGULAMIN I POLITYKĘ 
PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DOMIPORTA.PL” (dostępne pod adresem 
URL http://www.domiporta.pl/regulaminy, http://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci) 
 

Regulamin usługi "Abo Na Start" jest opublikowany pod adresem 
URL:https://www.domiporta.pl/regulamin-uslugi-abo-na-start)  
 

Oświadczenia zamawiającego 

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Auto Centrum Sp. z o.o. treści marketingowych 
dotyczących produktów lub usług Auto Centrum Sp. z o.o., a dodatkowo także towarów lub usług 
spółek z grupy kapitałowej Agora, partnerów biznesowych z branży nieruchomościowej i finansowej 
oraz pozostałych partnerów biznesowych Auto Centrum Sp. z o.o., na podane przeze mnie dane 
kontaktowe, w tym za pomocą środków telekomunikacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – 
Prawo telekomunikacyjne 

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Auto Centrum Sp. z o.o. treści marketingowych 
dotyczących produktów lub usług Auto Centrum Sp. z o.o., a dodatkowo także towarów lub usług 
spółek z grupy kapitałowej Agora, partnerów biznesowych z branży nieruchomościowej i finansowej 
oraz pozostałych partnerów biznesowych Auto Centrum Sp. z o.o., na podane przeze mnie dane 
kontaktowe poprzez przesyłanie na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Potwierdzając zamówienie wyrażam zgodę na przesyłanie wszystkich faktur wynikających z umów 
zawartych pomiędzy mną a Auto Centrum Sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej:........................................... 
 

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego 
przedsiębiorcy 

Działając w imieniu Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (adres: 38-400 Krosno, ul. 
Krakowska 199), NIP: 6842168097, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130727 („Spółka”), oświadczam, że Spółka posiada 
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649). 
 

Klauzula informacyjna 

https://sta.domiporta.pl/35078BA9EBA66C22EC2E6A527B294AA5C5089712
https://sta.domiporta.pl/F2690478B3ED53BEB1B6E1EAC0B69FAD0724059D
https://sta.domiporta.pl/81A783D7035C2964E689963BB53718025F229BE6


Administratorem danych podanych w zamówieniu jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, 
ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno („Administrator”) w celu przygotowania i obsługi niniejszego 
zamówienia, a także ustalenia wynikających z niego roszczeń. Dodatkowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw przysługujących Zamawiającemu 
w związku z tym przetwarzaniem zostały zawarte w Polityce prywatności serwisu domiporta.pl 
dostępnej pod adresem URLhttp://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci. 
  

Dlaczego nasi partnerzy 
nas wybierają? 

Ostatnie miesiące były dla nas bardzo pracowite – powiększyliśmy swój 

zespół, serwis zyskał świeży wygląd oraz nowe funkcjonalności. 

Jeszcze więcej mamy w planach, ale już teraz efekty naszej pracy nie tylko dają 

nam ogromną satysfakcję, ale i znajdują potwierdzenie w liczbach. Co to oznacza? 

Więcej potencjalnych i przede wszystkim wartościowych klientów dla Was! 
 

 

 

Rośniemy! Wzrost liczby użytkowników  
w stosunku do analogicznego okresu w 
poprzedzającym roku1 

 

  

 

 

Dowiedz się więcej o swoich 
potencjalnych 

https://sta.domiporta.pl/F2690478B3ED53BEB1B6E1EAC0B69FAD0724059D


klientach na domiporta.pl1 

 

Kobiety stanowią aż 58% użytkowników! 

FAKT: Kobiety, częściej niż mężczyźni, 
wykonują pierwszy krok na drodze do zakupu 
mieszkania. Przeglądają oferty i nawiązują 
kontakt z oferentami2 

  

 

54% to ludzie w wieku 25-44 lata 

To idealna grupa wiekowa do zakupu 
mieszkania! 

  

 

 

Ponad 53% użytkowników posiada wyższe 
niż średnie wykształcenie! 

25% – wykształcenie średnie 
32% – wykształcenie wyższe 

  

 

26% użytkowników osiąga dochód netto 
powyżej 3001 zł 

13% – dochód netto od 3001 do 5000 zł 
13% – dochód netto powyżej 5000 zł 

   

1 Badanie Gemius/PBI realizowane przez Polskie Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius Polska sp. z o.o, 01.2019 
2 Dane własne 
 

Pozdrawiamy, 
Zespół Domiporta.pl 

Dołącz do nas na Facebooku  |  Napisz do nas   |  Regulamin  |  Ochrona prywatności 

Wiadomość wysłana zgodnie z zamówieniem złożonym w Domiporta.pl 

Copyright © Auto Centrum Sp. z o.o. 
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