Zmiany w treści Regulaminu świadczenia usługi neokartka w
ramach Envelo obowiązującego od 6 kwietnia 2014 względem
Regulaminu świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo
obowiązującego do 5 kwietnia 2014 (włącznie).
1. Paragraf 1
Dodano definicję „Daty nadania” o następującej treści:
Użytkownik, korzystając z Usługi neokartki, może skorzystać z automatycznej daty nadania do
Operatora pocztowego (następującej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania zakupu
neokartki) lub wybrać przyszłą datę nadania. Wybór przyszłej daty nadania jest możliwy począwszy
od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Użytkownik dokona zakupu
neokartki, aż do ostatniego dnia następnego miesiąca. Wybór przyszłej daty nadania nie jest
możliwy w odniesieniu do dni uznanych za święta i dni wolne od pracy. Użytkownik wyznacza
przyszłą datę nadania korzystając z kalendarza dostępnego na Envelo.

2. Paragraf 1
Zmianie uległa definicja „Usługi”:
Dotychczasowa treść:
Usługa:

usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikowi przez Usługodawcę,
umożliwiająca Użytkownikowi tworzenie (w ramach dostępnych parametrów) oraz
zakup neokartki. Usługa jest dostępna tylko dla Użytkowników, mających miejsce
zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasięg adresatów
neokartki jest nieograniczony. Usługodawca zastrzega, że w zależności od kraju
adresata, może wystąpić zwiększona opłata pocztowa, co jest uregulowane w Cenniku.
Usługodawca informuje, że w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika w
trakcie wypełniania formularza Usługi pewne funkcjonalności dostępne w ramach
korzystania z Usługi mogą być zróżnicowane dla Użytkownika będącego Konsumentem
lub Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

Nowa treść:
Usługa:

usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikowi przez Usługodawcę,
umożliwiająca Użytkownikowi tworzenie (w ramach dostępnych parametrów) oraz
zakup neokartki. Usługa jest dostępna dla Użytkowników będących Konsumentem lub
Przedsiębiorcą. Wyłącznie w odniesieniu do Użytkownika o statusie Przedsiębiorcy
konieczny jest wymóg posiadania siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasięg adresatów neokartki jest nieograniczony. Usługodawca zastrzega, że w
zależności od kraju adresata może wystąpić zwiększona opłata pocztowa, co jest
uregulowane w Cenniku. Usługodawca informuje, że w zależności od wyboru
dokonanego przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza Usługi pewne
funkcjonalności dostępne w ramach korzystania z Usługi mogą być zróżnicowane dla
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Użytkownika będącego Konsumentem lub Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

3. Paragraf 2, podpunkt 2.4
Dotychczasowa treść:
Regulamin jest udostępniony przed zawarciem Umowy w postaci pozwalającej na jego utrwalanie,
przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML ).

Nowa treść:
Regulamin jest udostępniony przed zawarciem Umowy w postaci pozwalającej na jego utrwalanie,
przechowywanie i odtwarzanie.

4. Paragraf 3.
Usunięto punkt 3.1 o następującej treści:
W przypadku gdy Opłata nie zostanie prawidłowo wniesiona, Użytkownik zostanie o tym
poinformowany mailowo. Użytkownik posiadający usługę Moje konto ma możliwość powrotu do
swojego zamówienia z poziomu wersji roboczych.

5. Paragraf 3, punkt 3.3
Dodano dwa banki za pośrednictwem których Użytkownik może wykonać przelew:
Volkswagen Bank Direct;
Idea Paylink.

6. Paragraf 4
Dodano podpunkt 4.1.1.3 o następującej treści:
określa Adresata poprzez podanie jego imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, dokładnego adresu z
nazwą ulicy, numerem domu, numerem mieszkania (o ile istnieje), kodem pocztowym albo
oznaczeniem skrytki pocztowej oraz nazwą miejscowości i kraju. Użytkownik ma możliwość
podglądu stworzonej przez siebie neokartki;

7. Paragraf 4
Dodano podpunkt 4.1.2 i 4.1.3. o następujących treściach:
4.1.1.

wybiera Datę nadania neokartki;

4.1.2.

dokonuje wyboru pomiędzy dostępnymi formatami wydruku neokartki wskazanymi w pkt
4.6 niniejszego Regulaminu;
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8. Paragraf 4, punkt 4.6.
Dotychczasowa treść:
4.6.

Usługodawca zapewnia wydruk neokartek przy zachowaniu następujących warunków
technicznych:
4.6.1. wszystkie neokartki są drukowane w technice kolorowej (awers) oraz czarno-białej
(rewers) na materiale o gramaturze 350g/m2, (w przypadku karnetu 250 g/m2) w
jednym formacie - A5 (21 cm x 14,8 cm);
4.6.2. tolerancja w wymiarach neokartki może wynieść do 2 mm.

Nowa treść:
4.6.

Usługodawca zapewnia wydruk neokartek przy zachowaniu następujących warunków
technicznych:
4.6.1.

wszystkie neokartki są drukowane w technice kolorowej oraz czarnobiałej

4.6.2.

Użytkownik ma do wyboru następujące formaty wydruku:
4.6.2.1. widokówki na papierze kredowym o gramaturze 350g/m2, w formacie A5
(21 cm x 14,8 cm) lub w formacie A6 (14,8 cm x 10,5 cm);
4.6.2.2. karnety na papierze kredowym o gramaturze 300 g/m2) w formacie A4
składane do A5 (29,7 cm x 21,0 cm) lub w formacie A5 do A6 (21 cm x 14,8
cm);

4.6.3.

tolerancja w wymiarach neokartki może wynieść do 2 mm.

9. Paragraf 4, punkt 4.9
Dotychczasowa treść:
Usługodawca zobowiązany jest do wydrukowania neokartki oraz jej dostarczenia do Operatora
Pocztowego w terminie do 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy na świadczenie
Usługi Wydruku.

Nowa treść:
Usługodawca zobowiązany jest do wydrukowania neokartki oraz jej dostarczenia do Operatora
Pocztowego w Dacie nadania wybranej przez Użytkownika, przy czym w odniesieniu do
automatycznej Daty nadania wybranej przez Użytkownika Usługodawca dokonuje powyższego w
terminie do 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy na świadczenie Usługi Wydruku

10. Paragraf 4, punkt 4.12
Dotychczasowa treść:
Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika jako nadawcy neokartki oraz podane przez
Użytkownika dane Adresata zostaną wydrukowane na neokartki i będą widoczne na neokartki.
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Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do podania danych Adresata oraz do ujawnienia danych
Adresata w ramach neokartki.

Nowa treść:
Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika jako nadawcy neokartki oraz podane przez
Użytkownika dane Adresata zostaną wydrukowane na neokartce i będą widoczne na neokartce.
Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do podania danych Adresata oraz do ujawnienia danych
Adresata w ramach neokartki.

11. Paragraf 19
Dodano podpunkt 19.2 o następującej treści:
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o dniu roboczym to rozumie się przez to dzień od poniedziałku do
piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
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