
Regulamin płatności on-line w serwisie BMW Tłokiński 

Regulamin określa zasady współpracy Stron przy udostępnianiu Kupującym możliwości 
dokonywania płatności on-line za pośrednictwem firmy Blue Media za transakcje dokonane w Serwisie 
BMW Tłokiński.  

DEFINICJE  

a) Blue Media – Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Warszawy 
6 , 81-718 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000320590 przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 5851351185 oraz REGON 
191781561,  

b) Serwis –serwis usługowy i sprzedaż części prowadzony przez Tłokiński Spółka Jawna z siedzibą przy 
ul. Aleksandrowskiej 131c, 91-224 Łódź, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000369108 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, w którym Kupujący może dokonać płatności na rzecz Tłokiński 
Spółka Jawna za pośrednictwem serwisu Blue Media,  

c) Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży lub świadczenia usług z tytułu której następuje 
płatność,  

d) Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu 
towarów lub nabywa usługi i z tego tytułu dokonuje Płatności,  

ZASADY  

1. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.  
2. Z usługi mogą skorzystać Kupujący posiadający aktywny adres e-mail na który zostanie wysłany 

link płatniczy.  
3. Wiadomość e-mail zawierającą link do płatności przygotowuje i wysyła Serwis.  
4. Link do płatności ważny jest 24h licząc od momentu wygenerowania.  
5. Klikając link płatniczy, zostaniesz przekierowany/-a do strony zawierającej szczegóły zamówienia, 

kwotę oraz metody płatności dostępne w danym sklepie.  
6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard 

Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.  
7. W chwili stwierdzenia przez Blue Media poprawnego wykonania płatności za transakcję, 

Serwisowi przekazywana jest automatycznie informacja o dokonaniu zapłaty przez Kupującego.  
8. Płatności są identyfikowane na podstawie numeru transakcji generowanego przez Serwis.  
9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą 

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.  
10. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi na stronie Serwisu przed 

dokonaniem płatności.  
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich 

opublikowania na stronie Serwisu.  
12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych. 
 

 


