
§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z systemu MaxCrop 

uruchomionego przez firmę  MH Log-Tech dla użytkowników (zwanym dalej Użytkownikiem 

lub Użytkownikami w zależności od kontekstu). 

 

2. Korzystanie z systemu odbywać się będzie bez odpłatności przez pierwsze 62 dni od dnia 

rejestracji. 

 

3. Po zakończeniu okresu próbnego konto użytkownika zostanie zablokowane do czasu jego 

ponownego aktywowania – tj. do czasu wykupienia przez Użytkownika odpowiedniej licencji. 

 

§2 
Wyłączenia odpowiedzialności Operatora 

1. Operator nie odpowiada za czasowy brak dostępu do serwisu MaxCrop dostępnej pod 
adresem www.maxcropdata.com 

2. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie systemu przez osoby trzecie. Dane 
dostępowe do systemu są znane tylko i wyłącznie rejestrującemu się użytkownikowi. 
Udostępnienie tych danych osobom trzecim może być dokonane na wyłączną 
odpowiedzialność użytkownika. 

 
3. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez 
strony trzecie. 

 
4. Operator nie odpowiada za warunki techniczne oraz opóźnienia w strefie Internetowej 
które mogą mieć wpływ na szybkość działania systemu u konkretnego użytkownika. 

 
 

§3 
Obowiązki Użytkownika 

1. Korzystanie z systemu MaxCrop jest dobrowolne. 

2. Rejestracja i logowanie do systemu są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionego systemu w sposób sprzeczny z 
obowiązującym prawem. 

http://www.maxcropdata.com/


 
4. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu 
jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z systemu MaxCrop, Operator ma prawo do 
zablokowania całego dostępu do systemu. 

 
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w 
tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem 
odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. 

 

§4 
Opłaty 

1. Użytkownik może korzystać z systemu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Przez 
pierwsze 62 dni trwania licencji nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach. Z tego 
tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. 
2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie 
Przedsiębiorstwa tj. www.maxcrop.pl oraz www.maxcropdata.com 

 

http://www.maxcrop.pl/

