
 
 

Regulamin świadczenia usług przez Platformę ShipHub.pl 

 Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.04.2020 r. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustanowienie warunków świadczenia przez 

platformę ShipHub Sebastian Dominik Bledzki z siedzibą w Hannover przy ulicy Königsberger 

Ring 81, NIP: DE300671334 usług i bezpieczeństwa, pozwalających na korzystanie z platformy, 

wycenę transportu intermodalnego, składaniu ofert i zapytań na transport intermodalny 

generowany poprzez stronę wwww.shiphub.pl. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

a) Usługodawcy - rozumie się, że jest to ShipHub.pl Sebastian Dominik Bledzki z siedzibą w 

Hannover przy ulicy Königsberger Ring 81, NIP DE300671334. 

b) Serwisie ShipHub lub Platformie ShipHub.pl – rozumie się oprogramowanie wraz z 

Platformą oraz Bazą Danych udostępnione pod adresem www.shiphub.pl oraz 

http://app.shiphub.co. 

c) Usłudze – rozumianą poprzez umożliwienie przez Serwis ShipHub.pl zamieszczanie Ofert 

przez Spedytora w odpowiedzi na Zapytania Użytkowników na stronie internetowej 

www.shiphub.pl. 

d) Użytkowniku – rozumie się, że jest to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba 

prawna - prowadząca działalność gospodarczą, która zarejestrowała Konto w Platformie 

ShipHub.pl. 

e) Spedytorze – rozumie się, że jest to podmiot, który dokonał rejestracji i autoryzacji Konta, 

któremu został nadany status spedytorski. Spedytor jest uprawniony do zamieszczania w 

Platformie Ofert w odpowiedzi na Zapytania Użytkownika. 

f) Zapytaniu – rozumie się przez umieszczenie w Serwisie ShipHub.pl przez Użytkownika 

pytania o wycenę transportu. Zapytanie może dotyczyć transportu danego towaru z miejsca 



 
 
załadunku do miejsca dostawy, określenie środka transportu, rodzaju ładunku, jego wagi, 

objętości, długości, szerokości i wysokości itp. 

g) Ofercie – rozumianej jako informacje zamieszczone przez Spedytora w odpowiedzi na 

Zapytanie Użytkownika zawierające wycenę transportu, datę ważności Oferty, informacje na 

temat dodatkowych opłat i kosztów takich jak np. odprawy celnej, opłat dokumentacyjnych, 

fracht, THC, ISPS itd. 

h) Koncie – Konto w Platformie, przypisane do Użytkownika lub Spedytora, stanowiące zbiór 

zasobów (danych) i uprawnień. 

i) Bazie Danych – wszelkie wprowadzone za pośrednictwem ShipHub.pl dane, w tym w 

szczególności dane osobowe, teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej dokumentów, 

pracowników, wystawionych ofert, zawartych transakcji, zapytań transportowych, informacji 

o towarze. 

j) Regulaminie – niniejszy Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy 

ShipHub.pl. 

k) Cenniku – tabeli opłat dla Spedytora za świadczenie Usługi przez Platformę ShipHub.pl. 

l) Okresie/Cyklu Rozliczeniowym – okres, za który jest wystawiana Spedytorowi Faktura z 

tytułu świadczenia Usług wskazanych w Umowie. 

m) Fakturze – Faktura VAT udostępniana Spedytorowi drogą mailową w formie elektronicznej 

zgodnie z Art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia 

zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608). Podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby 

uprawnionej do odbioru jest Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608). 

n) Fakturze Proforma – Dokument wystawiany przed dokonaniem płatności i stanowiący 

podstawę jej wniesienia. 

3. Korzystanie z strony www.shiphub.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 



 
 

§ 2 Rejestracja 

1. Rejestracja Konta w Platformie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego 

dostępnego na stronie https://app.shiphub.co/register. 

2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa dla Użytkownika oraz odpłatna dla Spedytora. 

3. Rejestracja w Serwisie dla Spedytora podlega opłatom zgodnie z Cennikiem. 

4. Podczas rejestracji Konta Użytkownik i Spedytor akceptują Regulamin i tym samym 

potwierdzają, że zapoznali się z jego warunkami oraz wyrażają zgodę na wszystkie 

postanowienia Regulaminu. 

5. Rejestracja jest wymagana, aby Użytkownik mógł otrzymywać Oferty na Zapytania 

transportowe oraz korzystać i zarządzać Platformą. 

6. Rejestracja jest wymagana, aby Spedytor mógł zamieszczać w Serwisie ShipHub.pl Oferty 

na Zapytania transportowe Użytkowników oraz korzystać i zarządzać Platformą. 

7. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie bez ponoszenia 

negatywnych konsekwencji ani kosztów. 

8. Konto Spedytora może zostać usunięte po zakończeniu opłacenia Okresu Abonenckiego lub 

na jego wcześniejszy wniosek, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za niewykorzystany 

Okres Abonencki. 

9. Do korzystania z Platformy ShipHub.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających 

korzystanie z zasobów Internetu, elektronicznej skrzynki pocztowej (email) oraz przeglądarki 

zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 

10. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników i Spedytorów do Platformy treści o 

charakterze bezprawnym. 

§ 3 Zobowiązania Stron 

1. Użytkownik i Spedytor zobowiązani są do: 

a) Podania prawdziwych danych dotyczących Użytkownika i Spedytora. 

b) Zgłaszania i aktualizacji przy Koncie aktualnych danych osobowych i teleadresowych. 



 
 
c) Informowania Platformy ShipHub.pl o wszelkich zmianach dotyczących Konta. 

d) Korzystania z Usługi, w tym z informacji zawartych na www.shiphub.pl wyłącznie we 

własnym imieniu i dla własnej potrzeby. 

e) Zamieszczania w Serwisie Zapytań i Ofert zgodnych ze stanem rzeczywistym i niezmienianie 

treści Zapytań i Ofert na dalszym etapie. 

f) Działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników i Spedytorów. 

g) Nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta. 

h) Nienaruszania tajemnicy korespondencji. 

i) Niepodszywania się pod innych Użytkowników i Spedytorów. 

2. Użytkownik i Spedytor przyjmują do wiadomości, że: 

a) Konto jest przeznaczone do wymiany informacji z innymi Użytkownikami i Spedytorami w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia uzgodnień co 

do warunków wykonania zleceń, umów, transportu ładunków. 

b) Wszelkie oferty, komunikaty i oświadczenia nie mają znaczenia prawnego. 

c) Korzystania z Platformy jest równoznaczne z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

d) Użytkownik nie jest zobowiązany do wybrania Oferty zamieszczonej przez Spedytora w 

odpowiedzi na Zapytanie. 

e) Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem Oferty przez 

Spedytora. 

f) Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyborem danej Oferty przygotowanej 

przez Spedytora. 

g) Spedytor przygotowuje Ofertę dla Użytkownika za pomocą Serwisu ShipHub.pl bezpłatnie i 

nie może go obciążyć żadnymi kosztami związanymi z przygotowaniem Oferty. 

h) Komunikacja między Użytkownikiem a Spedytorem odbywa się w Serwisie ShipHub.pl za 

pośrednictwem dostępnego czatu. 



 
 
3. Treści Ofert i Zapytań oraz treść czatu nie mogą zawierać: 

a) Wulgaryzmów, treści niezgodnych z obowiązującymi normami kulturowymi i obyczajowymi. 

b) Treści reklamowych. 

c) Informacji o charakterze kontaktowym (adres email, dane adresowe, adresy stron WWW 

lub inne). 

d) Skrótowych i zakamuflowanych treści naruszających Regulamin lub przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

e) Opinii o innych Użytkownikach i Spedytorach. 

4. Platforma ShipHub.pl nie odpowiada za:  

a) Błędy w Ofertach zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, których nie był w stanie 

zweryfikować. 

b) Prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika i Spedytora w procesie 

rejestracji. 

c) Niezawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonywanie przez Użytkowników umów 

zawartych ze Spedytorami poza Serwisem. 

d) Działania Użytkowników i Spedytorów oraz osób trzecich, naruszające postanowienia 

Regulaminu. 

e) Skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Użytkownika lub 

Spedytora, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie 

trzeciej przez Użytkownika, Spedytora, złamanie hasła przez osobę trzecią). 

f) Awarie Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy ShipHub.pl. 

5. Serwis ShipHub.pl zobowiązany jest do: 

a) Zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o zakresie i sposobie świadczenia Usługi oraz 

treści Regulaminu. 

b) Zachowania poufności danych osobowych powierzonych przez Użytkownika i Spedytora do 

przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji określonych przepisami prawa. 



 
 
c) Koordynowania współpracy między Użytkownikiem i Spedytorem. 

d) Zapewnienia, aby wszystkie Usługi udostępniane za pośrednictwem Platformy działały.  

e) Usunięcia ewentualnych awarii wynikających z działalności systemu w jak najszybszym 

czasie. 

f) Udoskonalania Platformy i jej rozwoju oraz pozyskiwania nowych Użytkowników i Zapytań 

w Serwisie. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu 

zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania Serwisu ShipHub.pl, a 

także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, 

w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania. 

§ 4 Płatności 

1. Za utworzenie, posiadanie i korzystanie z Konta Spedytora należy uiścić opłatę.  

2. Opłaty i ceny za dostęp do Platformy ShipHub.pl określane są w Cenniku. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny za Usługę ze wcześniejszym 

powiadomieniem Spedytora drogą mailową.  

4. Nowe ceny wchodzą w życie od pierwszego Okresu Rozliczeniowego następującego po 

upływie 30 dni od dnia wysłania zawiadomień wymienionych w punkcie 3. 

5. W ramach świadczonej Usługi przez Platformę ShipHub.pl naliczane są opłaty w Okresach 

Rozliczeniowych, które definiowane są jako abonament półroczny lub roczny, w którym Cykl 

Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania indywidualnych rabatów cenowych w 

odniesieniu do cennika oraz stosowanie krótszych lub dłuższych Cyklów Rozliczeniowych. 

7. Spedytor jest uprawniony do jednomiesięcznego darmowego korzystania z Serwisu, w 

momencie rejestracji konta spedytorskiego. Usługodawca może według uznania anulować 

Spedytorowi okres darmowego korzystania z Serwisu. 

8. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że:  



 
 
a) Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość Okresu Rozliczeniowego dla Usługi. 

b) Uchylenie autoryzacji Spedytora nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty 

abonamentu lub jego całości za okres niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, będącej przyczyną 

uchylenia autoryzacji. 

9. Kwota abonamentowa jest kwotą netto. 

10. Spedytor dokonuje płatności za Okres Rozliczeniowy w terminie wskazanym w Umowie.  

11. Brak terminowej płatności jest równoznaczne z uchyleniem autoryzacji Konta.  

12. ShipHub.pl zastrzega sobie prawo, a Spedytor wyraża zgodę na:  

a) Wystawienie i przesyłanie Faktur i Faktur Proform tytułem świadczonych Usług. Faktury 

wysyłane będą w formie elektronicznej. 

b) Otrzymywanie Faktur i Faktur Proform bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 

§ 5 Prawa własności intelektualnej 

1. Wszelkie wprowadzone przez Użytkowników i Spedytorów do Platformy ShipHub.pl dane 

osobowe lub dane teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej pracowników, wystawionych 

Ofert, zawartych transakcji tworzą Bazę Danych Użytkowników i Spedytorów. 

2. Baza Danych i Oprogramowanie stanowi własność Serwisu ShipHub.pl i podlega ochronie 

na podstawie przepisów o ochronie baz danych w rozumieniu przepisów o ochronie własności 

intelektualnej. 

3. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie Bazy Danych Użytkowników i Spedytorów bez 

uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy albo korzystanie z Bazy Danych Użytkowników i 

Spedytorów w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym niszczenie, uszkadzanie, usuwanie 

lub zmienianie danych zawartych w Bazie Danych jest zabronione. 

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Serwisu Shiphub.pl 

przysługują Usługodawcy. 

5. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do 

Oprogramowania i Platformy ShipHub.pl. 



 
 

§ 6 Zgłoszenia 

1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące Usługodawcy Serwisu ShipHub.pl powinny zostać przesłane 

drogą mailową na kontakt@shiphub.pl.  

2. Użytkownik i Spedytor ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w zgłoszeniu.  

§ 7 Bezpieczeństwo 

1. Na bezpieczeństwo korzystania z Platformy składają się dodatkowe narzędzia, 

umożliwiające dokładniejszą weryfikację kontrahenta przed nawiązaniem współpracy, mające 

na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji zawieranych między Użytkownikami a 

Spedytorami.  

2. W Serwisie ShipHub.pl istnieje system ocen, w którym każdy Użytkownik jeżeli wybierze 

daną ofertę od spedytora może jednorazowo zamieścić swoją opinię na temat przygotowanej 

Oferty przez Spedytora oraz potencjalnej transakcji dokonanej ze Spedytorem.  

3. Użytkownik publikujący opinię ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść.  

4. Wulgarne oceny będą usuwane, a Użytkownik, który taką opinię zamieścił, łamie 

postanowienia Regulaminu i usługodawca może zablokować mu dostęp do Platformy 

ShipHub.pl. 

5. Jeżeli Usługodawca na podstawie zgromadzonych informacji ustali, że treść opinii 

Użytkownika ma charakter bezprawny, zostanie ona edytowana albo usunięta. 

§ 8 Odmowa utworzenia konta oraz podstawy blokad i usunięcia Kont użytkowych i 

spedytorskich 

1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Serwisu ShipHub.pl. 

2. Zawieszenie Konta powoduje utratę dostępu do funkcjonalności Serwisu ShipHub.pl. 

3. Serwis ShipHub.pl posiada i zastrzega sobie prawo do zastosowania blokady z powodu: 

a) Braku aktywności Użytkownika i Spedytora przez okres przekraczający 60 dni. 

b) Naruszenia przez Użytkownika i Spedytora Regulaminu Serwisu. 



 
 
c) Dostarczania przez Użytkowników i Spedytorów do Platformy treści o charakterze 

bezprawnym. 

d) Działań naruszających interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników i Spedytorów. 

e) Prowadzenia przez Spedytora lub Użytkownika działań sprzecznych z obowiązującym 

prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. 

f) Wykorzystywania przez Spedytora Bazy Danych do rozsyłania do Użytkowników 

niezamówionej informacji handlowej lub reklamowania działalności konkurencyjnej wobec 

Platformy ShipHub.pl. 

g) Otrzymywania od Spedytora niepełnych i nieprawdziwych informacji. 

h) Zawieszenia albo zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Spedytora. 

i) Stwierdzenia naruszenia postanowień Umowy przez Spedytora.  

4. Uchylenie autoryzacji Konta następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji Spedytora.  

5. Uchylenie autoryzacji Konta może nastąpić, gdy: 

a) Spedytor naruszył postanowienia Regulaminu. 

b) Spedytor naruszył postanowienia Umowy. 

c) Spedytor opóźnił się z dokonaniem płatności na rzecz Platformy ShipHub.pl. 

6. Serwis ShipHub.pl po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia autoryzacji Konta, podejmuje decyzję 

o: 

a) Blokadzie Konta. 

b) Przywróceniu Konta na dotychczasowych warunkach. 

c) Pozostawieniu uchylonej autoryzacji Konta do czasu spełnienia warunków określonych 

przez Usługodawcę. 

§. 9 Zasady zawarcia i rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi 

1. Usługi Platformy ShipHub.pl są świadczone odpłatnie dla Spedytorów za pośrednictwem 

Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Cenniku. 



 
 
2. Po rejestracji i weryfikacji Konta, następuje zawarcie Umowy między Serwisem a 

Spedytorem. 

3. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej online poprzez akceptację niniejszego 

Regulaminu lub w formie pisemnej poprzez wymianę podpisanych egzemplarzy umowy. 

4. Umowa może zostać wypowiedziana pod rygorem nieważności, w formie dokumentowej, 

umożliwiającej identyfikację uprawnionego do reprezentacji autora oświadczenia. 

5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów określonych w Regulaminie lub braku 

płatności na Usługę w terminie lub ze względu na ochronę interesu Usługodawcy, 

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w formie elektronicznej lub pisemnej ze 

skutkiem natychmiastowym, tj. ze skutkiem na dzień, w którym wysłano wypowiedzenie, a 

Spedytor mógł zapoznać się z jego treścią. 

6. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie. 

7. We wszystkich innych przypadkach, Umowę może wypowiedzieć każda ze stron z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

8. Wypowiedzenie umowy  przez Spedytora przed zakończeniem okresu abonamentowego nie 

uprawnia Spedytora do zwrotu części zapłaconej ceny. 

§ 10 Ochrona Danych Osobowych 

1. W zakresie w jakim Użytkownik podlega pod przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem 

danych osobowych jest Usługodawca – Serwis ShipHub.pl. 

2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych 

określa Polityka prywatności dostępna na www.shiphub.pl. 

3. Serwis ShipHub.pl jest podmiotem przetwarzającym (w rozumieniu RODO) w zakresie 

danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników i Spedytorów przy wymianie 



 
 
korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności dostępnych na Platformie, chyba że 

wyraźnie wskazano inaczej. ShipHub.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane 

przez Użytkowników i Spedytorów przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych 

funkcjonalności dostępnych na Platformie. 

4. Serwis ShipHub.pl zobowiązuje się do: 

a) Zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania tajemnicy. 

b) Usunięcia danych Użytkownika i Spedytora po zakończeniu przetwarzania, zgodnie z jego 

decyzją. 

c) Podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO. 

5. W zakresie nieuregulowanym ww. postanowieniami, zastosowanie znajdują przepisy RODO 

(w szczególności art. 28 oraz art. 29 RODO) oraz właściwe przepisy krajowe - w tym ustawa z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Serwis ShipHub.pl publikuje zmiany Regulaminu na stronie www.shiphub.pl. 

2. ShipHub.pl ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zaistnienia szczególnie ważnych okoliczności, w szczególności w przypadku: 

a) Zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na 

określone treścią umowy prawa i obowiązki Stron albo takich, które wpływają lub mogą 

wpłynąć na sposób prowadzenia działalności Serwisu ShipHub.pl. 

b) Zmiany warunków technicznych. 

c) Zmiany opłat zawartych w Cenniku. 

d) Zmian organizacyjnych po stronie ShipHub.pl. 

e) Działań spowodowanych siłą wyższą lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym 

niezależnych od ShipHub.pl. 



 
 
3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie 

internetowej www.shiphub.pl. Zmiany lub uzupełniania zostaną oznaczone w treści 

Regulaminu w sposób niebudzący wątpliwości. 

4. Użytkownik lub Spedytor, który nie wyraża zgody na zmienione warunki Regulaminu może 

przerwać współpracę z Serwisem ShipHub.pl. 

5. ShipHub.pl świadczy Usługę drogą elektroniczną, na co Użytkownik i Spedytor wyraża zgodę.  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego 

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204). 

7. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w stosunku do użytkowników i spedytorów, którzy 

posiadają konto w serwisie w terminie 3 dni od daty zamieszczenia Regulaminu na stronie 

www.shiphub.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENNIK SERWISU SHIPHUB.PL od 01.04.2020 

 

Cennik standardowy dostępu do Platformy ShipHub.pl: 

a) Konto Użytkownika – 0,00 Euro. 

b) Konto Spedytora – 99 Euro netto / miesięcznie. 

c) Okres Abonamentu 6 miesięcy – 594 Euro netto. 

d) Okres Abonamentu 12 miesięcy – 1188 Euro netto. 

e) Przygotowanie Ofert spedytorskich – bezpłatna nieograniczona ilość w ramach 

Abonamentu. 

 

Abonament obejmuje dostęp do wszystkich modułów funkcjonalnych Serwisu ShipHub.pl 

oraz trzech kont Użytkowników danej firmy. 

 

Usługodawcy przysługuje prawo do stosowania indywidualnych rabatów i zniżek według 

uznania względem użytkowników i spedytorów.  

Wystawca faktury zwolniony z VAT na podstawie §3a Abs. 2 UStG i §13b Abs. 5. 

Odwrotne obciążenie; nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT.  

 

 


