
Gdańsk, dnia 01 lutego 2020 r. 

Adam Baranowski 

ul. Widna 75/13 

85-231 Grudziądz 

 

 

       Smart Tech Connect Ltd. 

       office@smartech.com 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na kierowane do mnie wezwania odmawiam spełnienia żądania. W mojej ocenie nie może być 

mowy o skutecznym zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie odpłatności, jakiej 

aktualnie Państwo ode mnie oczekujecie. 

 

Zamieszczone na stronie www.plikostrada.pl informacje wprowadzają w błąd konsumentów, którzy pozostają 

w przekonaniu, iż rejestracja, jak i późniejsze korzystanie z serwisu nie wiąże się z koniecznością dokonywania 

jakichkolwiek opłat. W szczególności w błąd wprowadza dominująca całą witryną informacja sugerująca 

możliwość skorzystania z darmowego okresu testowego, podczas gdy faktycznie – przynajmniej w Państwa 

mniemaniu – dochodzi do zawarcia skutecznego kontraktu. Mając na uwadze sposób, w jaki informacje o 

rzekomej bezpłatności serwisu są podawane, stwierdzam, iż Państwa działania podejmowane są w sposób w 

pełni świadomy, a jednocześnie nakierowane są na celowe wywołanie u konsumentów, w tym również u mnie, 

przeświadczenia o braku obowiązku opłacania oferowanych usług. W tym kontekście, sama akceptacja 

regulaminu w trakcie procesu rejestracji w serwisie jest wysoce niewystarczająca dla uznania, iż  zostałem 

skutecznie poinformowany o istotnych warunkach umowy. Szczególnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest 

poczynienie wszelkich starań w celu rzetelnego poinformowania konsumenta o przedmiocie i warunkach 

umowy, a już z całą pewnością nie jest dopuszczalna sytuacja, w której konsument - „zwabiony” reklamą 

darmowej usługi - wstępuje w stosunek zobowiązaniowy nie będąc tego świadomy. Orzecznictwo sądowe w 

tym zakresie wypowiada się w analogicznym tonie. Praktyki łudząco podobne do tych stosowanych przez 

Państwa były już przedmiotem postępowań administracyjnych i sądowych – zapewne Państwu doskonale 

znanych, w związku z czym nie ma potrzeby przytaczania konkretnych ustaleń w tych postępowaniach 

poczynionych. 

 

Pragnę w tym miejscu zauważyć również, iż bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, iż Smart Tech Connect 

Ltd. jest przedsiębiorstwem posiadającym siedzibę w Dubaju, gdyż przepisy międzynarodowego prawa 

prywatnego jednoznacznie wskazują, iż wybór prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla umowy, która wykazuje ścisły związek z obszarem co najmniej 

http://www.plikostrada.pl/


jednego państwa członkowskiego, nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu 

przepisami prawa polskiego [...].  Poza tym, nie są  zgodne z prawdą podnoszone przez Państwa sugestie, 

jakoby podanie fałszywych danych przy rejestracji w serwisie stanowiło przestępstwo. Takie postępowanie jest 

kolejnym przykładem na to, iż głównym celem Państwa działalności wydaje się być zastraszanie użytkowników 

i przymuszanie ich do opłacania usług, z których w istocie w ogóle nie korzystają. 

 

Mając na uwadze powyższe, odmawiam spełnienia żądania. W mojej ocenie brak jest podstaw do uczynienia 

zadość skierowanemu do mnie żądaniu. Moje stanowisko w tym zakresie jest ostateczne, w związku z czym 

wzywam do zaprzestania kierowania do mnie korespodencji w omawianej sprawie. Dalsze nękanie mnie 

nachalną korespondencją, a w szczególności wezwaniami do zapłaty, będzie rozpatrywane przeze mnie w 

kategoriach naruszenia dóbr osobistych. W przypadku skierowania przeciwko mnie pozwu o zapłatę przystąpię 

do obrony, która zaskutkuje oddaleniem Państwa powództwa, jako oczywiście bezzasadnego. 
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