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⦁	1. Każdy członek grupy VIP ma prawo oficjalnego wypowiadania się i korzystania z forum którym jest grupa na discord.

⦁	2. Każdy członek ma przywilej  korzystania z usług jakie są świadczone na naszej stronie jak i grupie, bez żadnych ograniczeń, oczywiście po za wcześniej ustalonym cennikiem świadczonych usług który znajduję się na stronie firmy.

⦁	3. Firma Krypto Sygnał wraz z ich założycielami i administratorami, nie biorą odpowiedzialności za poniesione straty materialne jak i finansowe każdego z członków grupy.

⦁	4. Administratorzy strony dają jedynie sugestię do kupna jak i sprzedaży danych kryptowalut. Pieniądze inwestujesz na własną odpowiedzialność.

⦁	5. Każdy członek ma prawo wglądu do swoich wpłat przesłanych dla firmy "Krypto Sygnał"

⦁	6. Każdy członek ma prawo do kontaktu z naszą kadrą administracyjną poprzez wysłanie wiadomości na oficjalną stronę "Krypto Sygnał" lub poprzez kontakt na grupie discord.

⦁	7. Zgodnie z:
Art. 38. prawa konsumenta 
⦁	Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
⦁	Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
⦁	1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
⦁	13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
⦁	Zgodnie z tym każdy, kto zaakceptował regulamin poprzez zakup pakietu na stronie Firmy Krypto Sygnał nie ma prawa żądać zwrotów gotówki.

⦁	8. Każdy członek ma obowiązek zapoznać się z regulaminem firmy "Krypto Sygnał" przed zakupem pakietu na stronie.


Regulamin zostanie umieszczony na fanpage'u "Krypto Sygnał", oraz innych podstronach a także na stronie internetowej firmy. 

Z poważaniem Założyciel "Krypto Sygnał" Piotr Jasiński.
NIP: 8733265307 REGON: 369149704

