
UMOWA KUPNA 
zawarta w myśl odpowiednich postanowień ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (zwana 

dalej „KC”) między następującymi Stronami umowy:  

 

GLOCIN LIMITED 

z siedzibą: Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, Wielka Brytania, REGON: 

108 18 518 

reprezentowana przez: Jana Frančíka, dyrektora  

e-mail: office@glocin.com 

(zwany dalej „Sprzedawca”) 

 

i 

 

imię i nazwisko lub nazwa firmy: 

data urodzenia lub REGON: 

miejsce zameldowania lub siedziba: 

kontaktowy adres e-mail: 

(zwany dalej „Kupujący”) 

(Sprzedawca i Kupujący razem zwani dalej „Strony umowy”) 

 

zawierają w podanym niżej dniu, miesiącu i roku niniejszą umowę kupna (zwaną dalej „Umowa”):  

 

I 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zgodnie z niniejszą Umową Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu tokenów 

UNLIMIT wydanych przez Sprzedawcę (zwanych dalej „Tokeny”), kiedy każdy ma wartość  

1 TEURON × wysokość Indeksu zgodnie z art. III ust. 1 niniejszej Umowy do Momentu 

przekazania, jak określono poniżej (zwaną dalej „Wartość”) oraz w konkretnej ilości określonej 

w artykule II ust. 1 niniejszej Umowy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić odpowiednią cenę 

zakupu zgodnie z niniejszą Umową (zwaną dalej „Przedmiot umowy”). 

2. Ponadto na mocy niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się oraz zapewnia, że Sprzedawca 

lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (zwana dalej „Buyer”) deklaruje się do obowiązku 

odkupienia Tokenów od Kupującego w walucie cyfrowej TEURON, zgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy (zwanych dalej „Buy-out”). 

 

II 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu ____________ Tokeny, a Kupujący 

zobowiązuje się do przeniesienia na Sprzedającego TEURONÓW w wielokrotności liczby 

zakupionych Tokenów i ich Wartości, gdy całkowita kwota wynosi _________________ TEURON 

(zwana dalej „Cena zakupu”).  

2. Sprzedawca przekaże Kupującemu Tokeny po dokonaniu przez niego płatności (dalej „Moment 

przekazania”) w całości na konto handlowe Kupującego za pośrednictwem platformy 
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Sprzedawcy znajdującej się pod adresem http://miner.glocin.com (zwanej dalej „Intranet”) z 

możliwością przeniesienia ich do portfela eBit na zamówienie Kupującego.  

3. Sprzedawca oświadcza, że Cena zakupu przekazana przez Kupującego zostanie wykorzystana w 

celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, związanej między innymi z budowaniem 

mocy obliczeniowej przy wydobywaniu kryptowalut i ich dalszym administrowaniem.  

 

III 

PRAWA ZWIĄZANE Z TOKENEM 

1. Strony potwierdzają, że Wartość Tokenów jest zwiększana lub zmniejszana proporcjonalnie do 

procentowego rozwoju indeksu „GAI” spółki QUANT PLUS LIMITED dostępnego pod adresem 

www.quantplustrading.com dalej „Indeks”), gdzie decydującym parametrem oceny Tokenów 

jest różnica między kwotą Indeksu w Momencie przeniesienia a jego kwotą w momencie Buy-

outu, tj. odsprzedaży całości lub części Tokenów zakupionych w ramach niniejszej Umowy (dalej 

„Wycena”).  

2. Strony przyjmują do wiadomości, że ani Sprzedawca, ani Kupujący nie mają żadnego wpływu na 

Indeks i jego rozwój, a zatem jest on niezależny od ich działalności lub działalności osób 

związanych ze Stronami umowy majątkowo lub osobiście. 

3. Wartość każdego Tokena w przypadku negatywnej Wyceny nigdy nie spada poniżej pierwotnej 

Wartości. 

4. Strony umowy zgadzają się, że do Wyceny nastąpi tylko przez okres 36 miesięcy od Momentu 

przekazania, gdy natychmiast po upływie tego okresu ustalona zostanie Wartość Tokena. 

5. Niniejszym Strony umowy wykluczają prawo Kupującego do handlu Tokenami ze stronami 

trzecimi, w szczególności na jakiejkolwiek platformie, na której odbywa się handel walutami 

wirtualnymi (giełdy lub kantory wymiany). 

6. Strony umowy uzgadniają Buy-out na następujących warunkach: 

a. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu za pośrednictwem Intranetu lub 

pocztą elektroniczną informacje o procesie Buy-out, nawet częściowym, oraz o jego 

warunkach, zawsze co najmniej 30 dni przed jego realizacją (dalej „Powiadomienie”). W celu 

uniknięcia wątpliwości, zgodnie z niniejszą Umową uważa się, że Powiadomienie jest 

dostarczane poprzez jego udostępnienie. 

b. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa Buy-out zgodnie z: 

i. art. III ust. 6 lit. d. aż do pkt ii. Umowy w ciągu 5 dni od daty rozpoczęcia realizacji Buy-

outu zgodnie z odpowiednim Powiadomieniem; oraz 

ii. art. III ust. 6 lit. d. punkt iii. Umowy nie później niż 4 miesiące po upływie 36 miesięcy 

od Momentu przekazania. 

c. Po otrzymaniu Powiadomienia Kupujący ma prawo zaoferować określoną liczbę Tokenów 

do odkupienia Buyerowi zgodnie z warunkami Powiadomienia, a Sprzedawca zobowiązuje 

się i gwarantuje, że Buyer faktycznie kupi Tokeny zgodnie z Powiadomieniem. 

d. Sprzedawca zobowiązuje się, że prawo Buy-out będzie spójne z zakupem Tokenów na 

podstawie niniejszej Umowy przynajmniej w następującym zakresie: 

i. Po 12 miesiącach od Momentu przekazania, Sprzedający jest zobowiązany zapewnić, 

aby Buyer nabył do 10% Tokenów z całkowitej ilości zakupionej w ramach niniejszej 

Umowy, kiedy w Powiadomieniu będzie określona konkretna kwota.  
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ii. Po 24 miesiącach od Momentu przekazania, Sprzedający jest zobowiązany zapewnić, 

aby Buyer nabył do 10% Tokenów z całkowitej ilości zakupionej w ramach niniejszej 

Umowy, kiedy w Powiadomieniu będzie określona konkretna kwota. 

iii. Po 36 miesiącach od Momentu przekazania, ale nie później niż 40 miesięcy od Momentu 

przekazania, Sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia, że Buyer odkupi wszystkie 

Tokeny zakupione przez Kupującego na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem tych, które 

już były przedmiotem prawa Buy-out wg punktów od i do ii powyższego artykułu, na 

żądanie Kupującego zgodnie z Powiadomieniem.  

e. Sprzedawca zobowiązuje się, że na odkupienie Tokenów zgodnie z art. III ust. 3 lit. d 

niniejszej Umowy, Buyer przekaże odpowiednią kwotę TEURONÓW na rachunek handlowy 

Kupującego w Intranecie. 

f. Tylko Kupujący jest uprawniony do korzystania z prawa Buy-out, pod warunkiem, że 

wszystkie tokeny zakupione w ramach niniejszej Umowy są nadal w jego posiadaniu. 

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku śmierci lub rozwiązania umowy przez 

Kupującego, w przypadku gdy z prawa Buy-outu może skorzystać również następca prawny 

Kupującego, który w wystarczającym stopniu wykaże Sprzedawcy zasadność następstwa 

prawnego. 

 

IV 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego w Intranecie. 

Zamówienie oznacza wypełnienie odpowiedniego formularza, gdy Kupujący wskaże również 

liczbę Tokenów, które mają zostać zakupione w ramach niniejszej Umowy i tym samym 

akceptuje wysokość całkowitej Ceny zakupu. 

2. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie w chwili kliknięcia przez najemcę przycisku „Kup” na 

końcu formularza zamówienia.  

3. Warunkiem wstępnym zawarcia Umowy są wystarczające środki dostępne na rachunku w 

Intranecie Kupującego, tj. co najmniej równe wysokości Ceny zakupu. Jeśli Kupujący nie 

dysponuje wystarczającą dostępną kwotą, nie będzie on miał możliwości kliknięcia przycisku, 

który powoduje zawarcie umowy, Kupujący zostanie poproszony o zwiększenie dostępnych 

środków. 

4. W momencie zawarcia Umowy dochodzi do automatycznego przelewu Ceny zakupu.  

5. Jeśli przelew Ceny zakupu nie powiedzie się np. z powodu problemu technicznego, niniejsza 

Umowa nie wejdzie w życie. 

   

V  

POSTANOWIENIA KONSUMENCKIE 

1. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie wyłącznie do Kupującego będącego 

konsumentem. Jeśli zatem w niniejszym artykule używany jest termin „konsument”, oznacza on 

Kupującego, który jest konsumentem. 

2. Sprzedawca tymże informuje Kupującego, że rygor niniejszej Umowy podlega KC. Umowę tę 

zawiera się zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zdalna komunikacja 

nie jest związana z żadnymi kosztami środków porozumiewania się na odległość poza bieżącym 



kosztem połączenia z Internetem, ewentualnie bieżącymi kosztami konsumenta związanymi z 

komunikacją za pośrednictwem telefonu lub innego sprzętu. 

3. Podpisując niniejszą Umowę konsument oświadcza, że przed jej zawarciem został pouczony o 

podatkach, opłatach i innych kosztach związanych z przedmiotem świadczenia.  

4. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek sankcji. W takim przypadku 

Sprzedawca zwraca konsumentowi wszelkie płatności otrzymane od niego w tych samych 

środkach płatniczych, jakie konsument wykorzystał do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, 

o ile konsument wyraźnie nie określi inaczej. Formularz odstąpienia od umowy jest dostarczany 

konsumentowi wraz z niniejszą Umową. 

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek poinformować 

obsługę klienta Sprzedawcy po wprowadzeniu osobistego kodu PIN za pośrednictwem jednej z 

poniższych możliwości: 

i. na stronie https://help.glocinservices.com 

ii. osobiście lub pisemnie pod adresem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, 

Republika Czeska 

w formie jednostronnej czynności prawnej (listownie, e-mailem).  

6. Konsument ponadto przyjmuje do wiadomości, że jeżeli pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem 

dojdzie do sporu konsumenckiego, którego nie uda się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, jest 

on uprawniony do złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do 

wyznaczonego pozasądowego organu ds. rozstrzygania sporów konsumenckich, tj. Czeskiej 

Inspekcji Handlowej, Inspektorat Centralny – dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Republika 

Czeska, email: adr@coi.cz, www: adr.coi.cz.  

7. W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedawcą a konsumentem będącym 

obywatelem państwa innego niż Republika Czeska, jeśli konsument nie zdecyduje się na 

postępowanie zgodnie z art. 6 niniejszego ustępu, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2015 konsument jest uprawniony do wniesienia powództwa 

do sądu w Republice Czeskiej lub do sądu kraju, w którym konsument posiada adres 

zameldowania.  

8. Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

 
GLOCIN LIMITED  

z siedzibą w: Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, Wielka 

Brytania OL9 6HZ, REGON: 108 18 518 

adres dostawy w Republice Czeskiej: GLOCIN LIMITED-Czech branch, 8. pěšího pluku 2173, 

738 01 Frýdek-Místek, Republika Czeska 

e-mail:      office@glocin.com  

web:      https://www.glocin.com  

 

VI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Sprzedawca informuje Kupującego, który jest osobą 

fizyczną lub osoby fizyczne reprezentujące Kupującego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych, że na podstawie niniejszej Umowy Sprzedawca przetwarza jego 
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dane osobowe i inne dane udostępnione mu przez Kupującego w celu realizacji wzajemnych 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązków prawnych, takich jak 

prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych, informowanie swoich klientów itp. 

2. Dane te będą przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do realizacji celu ich 

przetwarzania, tj. przez okres określony w ustawie.  

3. Kupujący ma obowiązek udostępnić dane w celu realizacji Umowy i prowadzenia księgowości. 

Dane osobowe Kupującego zostaną następnie przekazane osobom trzecim, przy czym w takim 

wypadku osoby trzecie będą spełniać wszystkie techniczne i organizacyjne warunki zachowania 

poufności udostępnionych danych osobowych. 

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe 

i w jaki sposób są przetwarzane, ma prawo zażądać udostępnienia kopii tych danych, dostępu 

do nich, ich aktualizacji lub sprostowania, zażądać ograniczenia lub usunięcia takich danych, 

wniesienia prawa do sprzeciwu wobec ich wykorzystania, a w przypadku wątpliwości 

dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma 

prawo zwrócić się do Sprzedawcy lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma również 

prawo zażądać od Sprzedawcy wyjaśnienia, w jaki sposób jego dane są dalej przetwarzane lub 

złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podejrzewa, że jego dane osobowe 

są przetwarzane w sprzeczności z rozporządzeniem.  

5. Postanowienia niniejszego artykułu Umowy nie mają zastosowania do Kupującego, który jest 

osobą prawną. 

6. Niniejsza Umowa jest archiwizowana przez Sprzedawcę od czasu jej zawarcia, a także po jej 

realizacji. Umowa jest archiwizowana w formie, w jakiej została zawarta, tj. w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Intranetu. Dostęp do zarchiwizowanych umów posiada 

wyłącznie Sprzedawca, względnie podmiot Sprzedawcy upoważniony do archiwizacji. Podmioty 

te nie są uprawnione do udostępniania umów osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w której 

nastanie obowiązek ustawowy takiego udostępnienia. 

7. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Sprzedawca przetwarza dane osobowe, można 

znaleźć na stronie https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf 

 

VII 

AML 

1. Kupujący jest zobowiązany do poddania się identyfikacji i kontroli zgodnie z ustawą nr 253/2008 

Dz.U. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML”), 

kiedy Sprzedający niniejszym oświadcza, że zgodnie z ustawą AML jest podmiotem 

odpowiedzialnym, a jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do identyfikacji i kontroli 

Kupującego.  

2. Ta identyfikacja i kontrola Kupującego zostanie przeprowadzona przez obsługę klienta 

Sprzedawcy, zanim nawiąże on z Kupującym stosunek handlowy wynikający z ustawy AML.  

3. Identyfikacja i kontrola Sprzedawcy zgodnie z ustawą AML może być również zapewniona 

poprzez identyfikację pośrednią, którą w Republice Czeskiej dokonuje CzechPoint.  

 

 

 

 

 



VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kupujący zobowiązuje się ponadto do należytego wywiązywania się z obowiązków podatkowych 

określonych w przepisach prawa podatkowego w kraju, w którym jest rezydentem podatkowym. 

2. Niniejsza Umowa, jak również stosunki prawne między Stronami umowy wynikające z niniejszej 

Umowy, które nie są wyraźnie określone w jej treści, podlegają prawu Republiki Czeskiej, z 

wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory Stron umowy dotyczące niniejszej Umowy (w tym 

spory dotyczące jej ważności) będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej. Niniejsze 

postanowienie nie narusza postanowień art. VI Ustaleń konsumenckich ani postanowień 

żadnych innych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. 

3. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona i uzupełniona wyłącznie w formie pisemnych aneksów, 

które będą wyraźnie oznaczone jako aneksy i zatwierdzone przez obie Strony umowy. 

4. Do celów niniejszej Umowy za formę pisemną uważa się również wiadomość e-mail (lecz 

wyłącznie przy wykorzystaniu wyżej wymienionych adresów e-mail Stron umowy), przy czym nie 

jest wymagany zatwierdzony podpis elektroniczny. 

5. Ewentualna niewykonalność lub nieważność któregokolwiek artykułu, ustępu lub postanowienia 

niniejszej Umowy nie ma wpływu na wykonalność lub ważność pozostałych postanowień 

niniejszej Umowy. W przypadku, gdy którykolwiek taki artykuł, ustęp lub postanowienie z 

jakiejkolwiek przyczyny wygaśnie (w szczególności z powodu sprzeczności z mającymi 

zastosowanie przepisami prawa i innymi normami prawnymi), Strony umowy zobowiązują się 

do skonsultowania i uzgodnienia dopuszczalnego pod względem prawnym sposobu realizacji 

założeń zawartych w tej części Umowy, która wygasła. 

6. Strony umowy oświadczają, że niniejsza Umowa jest przejawem ich prawdziwej i wolnej woli. 

Strony umowy uznają niniejszą Umowę za zgodną z dobrymi obyczajami i zgodnie oświadczają, 

że niniejsza Umowa nie została zawarta pod naciskiem ani w warunkach, które byłyby wyraźnie 

na niekorzyść jednej ze Stron. 

7. Strony umowy oświadczają, że uważnie zapoznały się z treścią niniejszej Umowy, rozumieją 

Umowę, zgadzają się ze wszystkimi jej częściami i są świadome wszelkich praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy. 

8. Niniejsza Umowa zawarta jest w formie elektronicznej. Tekst Umowy można w razie potrzeby 

pobrać a następnie zarchiwizować i wydrukować. 

 

 
 


