
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KALKULATORA
 KOSZTU ROBOCZOGODZINY (KKRbh)

Rozdział I
Zapisy ogólne

1. Jako Kalkulator Kosztu Roboczogodziny (w skrócie KKRbh) rozumiemy 
zawartość zakładki znajdującej się na głównej stronie internetowej Polskiej 
Izby Motoryzacji  www.pim.pl. 
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
posiadająca lub nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Kalkulatora 
Kosztu Roboczogodziny na zasadzie użytkowania testowego.
3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który został zarejestrowany. 
Rejestracja następuje po uprzednim wykupieniu kodu dostępu. W celu jego 
wykupienia należy wypełnić i przesłać mailem formularz zgłoszeniowy na 
adres: kalkulator@pim.pl 
4. Właścicielem Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny jest Polska Izba 
Motoryzacji. 
5. Administratorem Kalkulatora jest  Polska Izba Motoryzacji lub podmiot trzeci 
wyznaczony przez Polską Izbę Motoryzacji.
6. Strefa z dostępem to strefa zawierająca narzędzie do obliczania kosztu 
roboczogodziny dla danego Użytkownika. 
7. Korzystanie z Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny jest odpłatne i staje się 
możliwe z chwilą wpłynięcia opłaty na konto Polskiej Izby Motoryzacji:
ING Bank Śląski 23 1050 1054 1000 0005 0149 0981

8. Opłaty abonamentowe za korzystanie z Kalkulatora Kosztu roboczogodziny:
a. warunkiem korzystania z Kalkulatora jest wykupienie kodu dostępu 

(aktywacja narzędzia) na minimum 6 miesięcy.
b. Opłaty (kwoty netto) za korzystanie wynoszą:

- 50 zł – za aktywację (opłata jednorazowa);
- 240 złotych na rok – możliwość obliczenia kosztu rbh dla 3 serwisów;
- 360 złotych na rok – możliwość obliczenia kosztu rbh dla 6 serwisów;
- 480 złotych na rok – możliwość obliczenia kosztu rbh dla 9 serwisów;
- 720 złotych na rok – możliwość obliczenia kosztu rbh dla więcej niż

   9 serwisów
c.  Kod  dostępu  zachowuje  ważność  przez  okres,  za  który  została 

wniesiona  opłata  abonamentowa  oraz  przez  dwa  tygodnie  po  jego 
zakończeniu.

mailto:kalkulator@pim.pl
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d. Dane wprowadzone przez Pełnoprawnego Użytkownika do Kalkulatora 
Kosztu Roboczogodziny są przechowywane przez Administratora przez okres 6 
miesięcy  po  zakończeniu  okresu  abonamentowego,  następnie  zostają 
bezpowrotnie skasowane.

9. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania 
przyczyny.

10. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 
29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.

11. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe 
otrzymywanie korespondencji od administratora Kalkulatora Kosztu 
Roboczogodziny na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

Rozdział II
Prawa i obowiązki Administratora Kalkulatora Kosztu 

Roboczogodziny

12. Administrator ma obowiązek:
    a. dbać o dobry wizerunek Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny oraz Polskiej 
Izby Motoryzacji.
    b. stale ulepszać funkcjonowanie Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny.
    c. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania 
Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny.
13. Administrator z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po 
uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie 
siedmiu (7) dni od powiadomienia Pełnoprawnego Użytkownika o zmianach w 
Regulaminie nie usunie on swojego konta, wówczas Administrator przyjmuje, 
że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę 
zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
    a. zmianę przepisów prawnych,
    b. utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w 
Kalkulatorze Kosztu Roboczogodziny.
    c. utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu. 
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 
    a. problemy w funkcjonowaniu Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny, jeżeli 
nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator oraz Polska Izba 
Motoryzacji przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć 
lub którym nie mogli zapobiec;
    b. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z 



Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny przez Użytkowników; 
    c. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji; 
    d. przerwy w świadczeniu korzystania z Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny 
zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana 
sprzętu) lub niezależnych od Administratora; 
    e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi 
okolicznościami niezależnymi od Administratora i Polskiej Izba Motoryzacji.

Rozdział III
Ochrona danych osobowych

15. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie 
będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem 
przetwarzania na potrzeby Administratora Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny.
16. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych 
zapisanych w Kalkulatorze Kosztu Roboczogodziny.

Rozdział VI
Ustalenia końcowe

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2011r.
19. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą 
rozpatrywane negatywnie.
20. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
21. Korzystanie z Kalkulatora Kosztu Roboczogodziny jest tożsame z 
oświadczeniem, że Użytkownik nie będzie udostępniał kodu dostępu osobom 
trzecim.


