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  REGULAMIN THE NEST 

 

 

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad współpracy Klubowiczów z The Nest, 

z poszanowaniem wzajemnych praw i obowiązków tak, aby niezakłócone korzystanie z 

Przestrzeni The Nest, było możliwe przez wszystkich Klubowiczów i pracowników The 

Nest i żeby Przestrzeń The Nest była inspiracją do twórczego działania dla wszystkich jej 

użytkowników. 

 

Definicje 

 

Adres Adres przeznaczony do rejestracji działalności gospodarczej 

Klubowiczów The Nest, tj. ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa 

Biuro zamknięta przestrzeń biurowa w Budynku The Nest 

wynajmowana na podstawie Umowy na rzecz konkretnego 

Klubowicza, w ramach usług świadczonych przez The Nest  

Budynek The Nest budynek usługowo-biurowy wraz z infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu, o 8 (ośmiu) kondygnacjach 

nadziemnych 2 (dwóch) kondygnacjach podziemnych, 

położonych w Warszawie przy ulicy Pięknej 49 

Cennik Spis Usług The Nest i dodatkowych opłat z podaniem ich ceny; 

dostępny na Panelu The Nest  

Klubowicz Strona Umowy korzystająca z Usług The Nest  

 

Dni Robocze Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy (świąt)  
Karta The Nest Elektroniczna karta dostępu do Budynku The Nest 

umożliwiająca także korzystanie z Usług The Nest 
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The Nest Nest Equinox Capital Partners spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 

Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS 0000691005, NIP 7010710681, REGON 368075814 

NESTCODE Zbiór zasad ustalony w celu określenia zasad funkcjonowania 

i świadczenia usług przez The Nest 

NestCoin Waluta, której funkcja została opisana w Regulaminie 

Osoby Upoważnione Osoby wskazane z imienia i nazwiska w Umowie, które 

zgodnie z Umową są upoważnione do korzystania z Usług The 

Nest na takich samych zasadach jak Klubowicze 

Pakiet Klubowicza Określony w Umowie zakres usług świadczonych przez The 

Nest, za który pobierana jest comiesięczna opłata  

Pakiet NestCoin Dodatkowy pakiet Nestcoin dostępny dla Klubowiczów po 

zalogowaniu do Panelu The Nest i uiszczenia dodatkowej 

opłaty zgodnie z Cennikiem 

Przestrzeń  Przestrzeń Wspólna w The Nest, Biuro a także inne 

pomieszczenia w Budynku przeznaczone na świadczenie Usług 

Przestrzeń Wspólna Przestrzeń w pomieszczeniach The Nest, która nie jest siedzibą 

lub biurem przeznaczonym dla konkretnego Klubowicza  The 

Nest lub samego The Nest, w tym przestrzeń otwarta do pracy 

Regulamin Niniejszy Regulamin 

Umowa Umowa zawarta pomiędzy Klubowiczem a The Nest, 

dotycząca świadczenia przez The Nest Usług, wskazująca w 

szczególności wybrany Pakiet Klubowicza 

Usługi Usługi świadczone przez The Nest 

 

 

§ 1 USŁUGI THE NEST  

1. W zakresie wynikającym z Umowy z The Nest, Klubowicz będzie uprawniony do 

korzystania z następujących Usług: 
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a) dostęp do Przestrzeni w zakresie wskazanym w Umowie; 

b) korzystanie z wyposażenia w Przestrzeni; 

c) dostęp do sieci LAN w pomieszczeniach biurowych; 

d) dostęp do sieci WLAN; 

e) usługi w zakresie wykonywania wydruków, fotokopii i skanowania w zakresie 

wskazanym w Umowie; 

f) korzystanie z sal konferencyjnych i pokoi funkcyjnych w Przestrzeni Wspólnej w 

zakresie wskazanym w Umowie; 

g) posługiwanie się Adresem dla celów związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą (usługa bezpłatna dla posiadaczy pakietu GABINET PRYWATNY, 

dla pozostałych pakietów - opłata zgodna z Cennikiem) 

h) usługę recepcji, usługę odbioru korespondencji i przesyłek w zwykłych godzinach 

pracy w Dni Robocze: w godzinach od 08:00-20:00; 

i) usługę sprzątania Przestrzeni; 

j) Baby Day Care – możliwość skorzystania z opieki dziennej dla dziecka w Budynku 

The Nest po akceptacji Regulaminu Baby Day Care; 

k) innych określonych w Cenniku. 

2. Z zastrzeżeniem możliwych ograniczeń w dostępności, Klubowicz będzie uprawniony 

do zwiększenia ilości lub zakresu Usług świadczonych przez The Nest w ramach 

Umowy, odpłatnie, w oparciu o stawki określone w Cenniku, obowiązującym w 

momencie zgłoszenia przez Klubowicza żądania zwiększenia zapotrzebowania na 

Usługi. Obowiązujący Cennik, zawierający ceny Usługi, jest dostępny do pobrania po 

zalogowaniu na Panelu. 

3. W przypadku niezrealizowania przez Klubowicza całości swojego Pakietu, 

niewykorzystana pula nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. 

4. Korzystanie z sal konferencyjnych lub pokoi funkcyjnych w Przestrzeni wymaga 

wcześniejszej rezerwacji i uzależnione jest od dostępności sali konferencyjnej.                 

W przypadku gdy, mimo upływu okresu rezerwacji, Klubowicz nadal będzie korzystał 

z sali konferencyjnej lub pokoju funkcyjnego, The Nest zastrzega sobie prawo do 

naliczenia opłat zgodnych z Cennikiem. 

5. Adres może być wykorzystywany w celu dokonywania rejestracji w publicznych 

rejestrach, w tym jako adres prowadzenia działalności w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 

obowiązywania Umowy.  
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6. Usługi świadczone przez The Nest mogą być uzupełniane lub zmieniane w dowolnym 

czasie, według wyłącznego uznania The Nest. 

 

§ 2 OFERTA THE NEST 

1. Zgodnie z Umową, Klubowicz może dokonać wyboru spośród następujących opcji: 

a) miejsce na Przestrzeni Wspólnej przeznaczone dla Klubowicza w zależności od 

dostępności miejsc;  

b) Biuro (Gabinet) do wyłącznej dyspozycji Klubowicza wraz z pakietem Usług 

określonych w Umowie. 

2. Z 30-dniowym wyprzedzeniem, The Nest uprawniony jest przenieść Klubowicza do 

innego biura o równoważnym standardzie lub innej Przestrzeni Wspólnej o 

równoważnym standardzie w Przestrzeni, jeśli będzie to konieczne ze względów 

organizacyjnych i nie będzie znacząco w sposób negatywny wpływać na świadczone 

Klubowiczowi usługi. 

 

§ 3 ZOBOWIĄZANIA KLUBOWICZA 

1. Klubowicz zobowiązuje się do: 

c) korzystania z Przestrzeni z poszanowaniem innych Klubowiczów,  

d) powstrzymania od dokonywania zmian w Przestrzeni włączając w to wniesienie 

dodatkowego umeblowania, wyposażenia lub elementów dekoracyjnych do Biura 

lub instalowania anten, okablowania, wszelkiego rodzaju przewodów, jak również 

naruszania struktury ścian, zakrywania, zasłaniania lub oklejania okien, 

e) przestrzegania zobowiązań wynikających z Umowy, Regulaminu, Regulaminu 

Budynku i innych obowiązujących regulaminów. Regulaminy te dostępne są do 

wglądu na Panelu the Nest, jak również są dostępne do wglądu w The Nest, 

f) prowadzenia działalności zgodnej z przepisami prawa, posiadanymi uprawnieniami 

oraz powstrzymania się od działalności, która mogłaby narazić The Nest, 

właściciela lub zarządcę budynku na jakikolwiek uszczerbek, lub która narażałaby 

wymienione wyżej podmioty bądź jakiekolwiek osoby trzecie na jakąkolwiek stratę 

lub szkodę, 

g) niepodejmowania żadnych działań, mogących zakłócać spokój lub stanowić 

naruszenie obowiązujących przepisów prawa, stanowić oszczerstwo, groźbę, mieć 

charakter pornograficzny, szkodliwy, nienawistny, rasistowski, agresywny lub 

obraźliwy bądź działań powodujących jakiekolwiek zakłócenia lub nadmierny 
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hałas, a także jakichkolwiek działań powodujących uciążliwość lub niewygodę; w 

szczególności zabronione jest prowadzenie na terenie Przestrzeni sprzedaży broni, 

uprawiania hazardu, prowadzenia agencji towarzyskiej lub jakiejkolwiek innej 

działalności podobnej do wyżej wskazanych, 

h) opróżnienia stanowiska pracy z rzeczy osobistych niezwłocznie po zakończeniu 

pracy na stanowisku w Przestrzeni Wspólnej, 

i) niewprowadzania do Przestrzeni zwierząt,  

j) korzystania z Internetu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa          

(w tym w szczególności niewykorzystywanie Internetu w celach wyszukiwania lub 

rozprowadzania treści niemoralnych, zakaz bezprawnego pobierania, 

zwielokrotniania, rozprowadzania lub udostępniania przedmiotów prawa 

autorskiego, powstrzymywanie się od publikowania bądź przesyłania treści 

napastliwych, obraźliwych, zniesławiających lub stanowiących groźbę, 

rozprowadzania masowych wiadomości email (spam) jak również innego rodzaju 

nielegalnej reklamy), 

k) niewykorzystywania zdjęć lub ilustracji Przestrzeni i Budynku w reklamie, 

materiałach promocyjnych lub w innych celach bez uprzedniej pisemnej zgody The 

Nest, 

l) niewykorzystywania nazwy lub znaku towarowego The Nest w związku z 

działalnością Klubowicza bez wyraźnej pisemnej zgody The Nest, 

m) niepozostawiania mienia w Przestrzeni Wspólnej, chyba że pozostanie ono 

schowane w szafkach udostępnionych przez The Nest. 

 

§ 4 CESJA PRAW Z UMOWY I PODNAJEM 

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody The Nest, Klubowicz nie jest uprawniony do 

przeniesienia swoich praw lub obowiązków (w całości lub części) wynikających z 

Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub udzielania praw do korzystania Usług 

na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.  

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody The Nest, Klubowicz nie jest upoważniony do 

podnajmowania swojego Biura lub do udzielania jakiegokolwiek prawa do korzystania 

z jakiejkolwiek jego części. 

3. W przypadku nieuzyskania uprzedniej pisemnej zgody The Nest na działania w 

niniejszym paragrafie, The Nest przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 
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4. The Nest jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków (w całości lub 

części) wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. The Nest zobowiązuje się 

niezwłocznie zawiadomić Klubowicza o takim przeniesieniu. 

 

§ 5 UPRAWNIENIA THE NEST 

1. The Nest ma prawo organizowania imprez/wydarzeń w Przestrzeni Wspólnej w 

dowolnym terminie. The Nest poinformuje Klubowiczów o planowanych 

imprezach/wydarzeniach z wyprzedzeniem. Klubowiczowi oraz Osobom 

Upoważnionym nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

2. The Nest ma prawo do ograniczenia dostępu do Przestrzeni celem zmiany umeblowania, 

wykonania prac konserwatorskich, niezbędnych napraw, utrzymaniem bezpieczeństwa 

i weryfikacji sprawności funkcjonowania wszelkich instalacji. W miarę możliwości, 

wykonanie tego prawa będzie przebiegało w poszanowaniu praw Klubowiczów, a w 

razie przewidywanych trudności w niezakłóconym funkcjonowaniu Przestrzeni, 

Klubowicze zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem. 

3. The Nest ma prawo do wejścia na teren Przestrzeni bez uprzedniego zawiadomienia, w 

celach wykonania usług związanych z utrzymaniem i konserwacją lub zapewnieniem 

bezpieczeństwa, a Klubowiczowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia 

w stosunku do The Nest. W takich przypadkach The Nest może tymczasowo przenieść 

umeblowanie Przestrzeni. 

4. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości i w celu zapewnienia prawidłowego 

korzystania z Usług The Nest wszystkim Klubowiczom, The Nest ma prawo do wejścia 

na teren Przestrzeni, aby upewnić się czy przestrzegane są postanowienia Umowy. 

5. The Nest przysługuje prawo do zapewnienia dostępu do Przestrzeni w celach pokazania 

Przestrzeni osobom trzecim, w szczególności potencjalnym Klubowiczom, 

właścicielowi Budynku i innym osobom trzecim.  Klubowiczowi nie będą 

przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. The Nest zobowiązuje się spowodować, 

żeby w miarę możliwości, takie działania nie zakłócały pracy Klubowicza. 

6. Klubowicz wyraża zgodę, na przetwarzanie przez The Nest jego danych osobowych 

podanych w Umowie, dla celów realizacji Umowy. 

7. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, że na terenie Przestrzeni zostały zainstalowane 

kamery monitoringu. Klubowicz nie będzie żądać, a The Nest nie będzie zobowiązany 

do przechowywania lub przekazywania Klubowiczowi jakichkolwiek zdjęć lub filmów 
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z monitoringu. Klubowicz zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Osoby 

Upoważnione. 

 

§ 6 GODZINY DOSTĘPU I PRACY W THE NEST 

1. W okresie obowiązywania Umowy, Klubowicz uzyskuje dostęp do Przestrzeni w 

zakresie wynikającym z Pakietu Klubowicza.  

2. Klubowicz otrzyma Kartę The Nest do Przestrzeni umożliwiającą dostęp do Budynku 

w zakresie wynikającym z Umowy. Przekazanie Karty dostępu zostanie potwierdzone 

przez Klubowicza podpisaniem odpowiedniego protokołu wydania karty. 

3. Wsparcie zapewniane przez personel The Nest jest dostępne w Dni Robocze w 

godzinach pracy The Nest, tj. od 08:00-20:00.  

4. Poza godzinami pracy The Nest, dostęp do Przestrzeni będzie wymagać posiadania 

Karty. Dostęp do Przestrzeni poza godzinami pracy Recepcji (08:00-20:00), wymaga 

każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia i aktywacji karty w Recepcji (dotyczy 

Pakietów Indywidualnych, poza pakietami typu Gabinet, mającymi nielimitowany 

dostęp do Przestrzeni). 

5. Klubowicze korzystający z Usług The Nest w wersji wynikającej z Pakietu Gabinet 

mogą bez ograniczeń korzystać z wejścia głównego (w godzinach pracy Recepcji) i z 

wejścia bocznego do Budynku. 

6. Klubowicze korzystający z Usług The Nest w wersji wynikającej z Pakietu Gold mogą 

bez ograniczeń korzystać z wejścia głównego do Budynku (w godzinach pracy 

Recepcji), a korzystanie z wejścia bocznego po godz. 20:00 uzależnione jest od 

uprzedniego zawiadomienia The Nest o takiej potrzebie. 

7. Klubowicze korzystający z Usług w wersji wynikającej z Pakietu Green i Marble mogą 

przebywać w The Nest jedynie do godziny 20:00 i w tym czasie są uprawnieni do 

korzystania z wejścia głównego. 

8. Kawiarnia dostępna jest do dyspozycji Klubowiczów i ich gości w Dni Robocze w 

godzinach 08:00 do 20:00. Kawiarnia jest nieczynna w weekendy.  

9. The Nest nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenia dostępu spowodowane 

okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności oraz na które nie ma wpływu. 

W szczególności dotyczy to wszelkich ograniczeń wynikających z wystąpienia klęski 

żywiołowej lub innych przypadków siły wyższej, działań ze strony organów władz 

państwowych lub strajków jak również nakazów ze strony właściciela lub zarządcy 

budynku. 
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§ 7 OSOBY UPOWAŻNIONE 

1. Osoby Upoważnione do korzystania z Przestrzeni wskazane w Umowie korzystają z 

Usług w takim samym zakresie jak Klubowicz.  

2. Liczba Osób Upoważnionych będzie ograniczona do liczby biurek w Biurze 

Klubowicza.  

3. Wykaz Osób Upoważnionych obejmuje jedynie pracowników lub przedstawicieli 

Klubowicza bądź osoby trzecie, których korzystanie z Przestrzeni ma związek z 

działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klubowicza.  

4. Klubowicz jest zobowiązany do przedkładania pisemnych aktualizacji listy Osób 

Upoważnionych.  

5. Jedynie Klubowicz oraz osoby wskazane w Umowie jako Osoby Upoważnione są 

upoważnione do korzystania z Biura i korzystania z Usług.  

6. W przypadku, gdy Klubowicz zamierza zwiększyć liczbę Osób Upoważnionych a 

liczba dodatkowych Osób Upoważnionych przekracza liczbę stanowisk pracy i/lub 

przestrzeni biurowej dostępnej w Biurze określonym w Umowie, The Nest będzie 

upoważniony do odmowy dopuszczenia takich dodatkowych Osób Upoważnionych. W 

każdym przypadku, dopuszczenie dodatkowych Osób Upoważnionych wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody ze strony The Nest.  

7. Klubowicz poniesie dodatkowe koszty związane dodatkową Osobą Upoważnioną, 

przewidziane w aktualnym Cenniku.  

8. Klubowicz (i) dołoży wszelkich starań, aby Osoby Upoważnione korzystały z 

Przestrzeni wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez 

Klubowicza, (ii) udostępni Osobom Upoważnionym NESTCODE, (iii) zobowiąże 

Osoby upoważnione do przestrzegania zasad przewidzianych w NESTCODE w 

zakresie obowiązującym Klubowicza, (iv) odpowiada za naruszenia NESTCODE przez 

Osoby Upoważnione tak, jakby to Klubowicz dokonał naruszenia. 

 

§ 8 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. The Nest stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych. Wszelkie płatności 

dokonywane na podstawie Umowy będą dokonywane za pośrednictwem karty 

kredytowej Klubowicza, której numer został podany w Umowie lub przez przelewy24, 

w zależności od zdefiniowanej opcji płatności. 
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[opłaty klubowe] 

2. Klubowicz jest zobowiązany do uiszczania miesięcznych opłat za Pakiet na rzecz The 

Nest w wysokości wskazanej w Umowie przez cały okres obowiązywania Umowy. 

3. Pakiet obejmuje płatność za usługi wskazane w Umowie, według zakresu wybranego 

przez Klubowicza.  

4. Informacje na temat wysokości i terminu następnej płatności, jak również aktualny 

Cennik można znaleźć po zalogowaniu na Panelu the The Nest. 

[forma płatności] 

5. Wszelkie płatności na terenie The Nest będą dokonywane przy użyciu karty płatniczej. 

Obrót gotówkowy na terenie The Nest jest wyłączony. 

6. Z Karty może korzystać Klubowicz lub jego Osoba Upoważniona. Karta nie może być 

udostępniana w żadnym celu osobom trzecim. 

7. Karta umożliwia wejście do The Nest, na zasadach wynikających z przysługującego 

Klubowiczowi Pakietu oraz korzystanie z usług na terenie The Nest w zakresie 

wynikającym z przysługującego Klubowiczowi Pakietu oraz Pakietu NestCoin 

wykupionego przez Klubowicza po zalogowaniu do Panelu The Nest. 

8. Korzystanie z usług The Nest przez Klubowicza i jego Osoby Upoważnione jest 

możliwe wyłącznie przy użyciu Karty. Czytniki umieszczone na terenie The Nest po 

przyłożeniu Karty umożliwią skorzystanie z usług, jeśli dana usługa jest objęta 

Pakietem Klubowicza lub dodatkowy Pakiet NestCoin umożliwia skorzystanie z niej. 

[NestCoin] 

9. Pakiet Klubowicza może zawierać miesięczny pakiet NestCoin, którego wartość jest 

zależna od rodzaju pakietu. Wartość określonych  Pakietów NestCoin wyrażona w 

złotych polskich (PLN) została określona w Cenniku. 

10. W celu wykupienia usług dodatkowych, wykraczających poza Pakiet wybrany przez 

Klubowicza, po zalogowaniu na Panelu The Nest istnieje możliwość wykupienia 

dodatkowych  Pakietów NestCoin i wykorzystania ich według swojego uznania. 

11. Za pośrednictwem Panelu, poprzez wykup Pakietów NestCoin każdy Klubowicz może 

powiększyć dostępny na Karcie limit NestCoin. Niewykorzystane NestCoin przechodzą 

na następny miesiąc. 

[obowiązek utrzymywania karty kredytowej] 

12. Klubowicz jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania karty kredytowej wskazanej 

w Umowie przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku konieczności 

zmiany karty kredytowej przez Klubowicza, The Nest zostanie powiadomiony o 
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numerze nowej karty kredytowej oraz upoważniony do pobierania z niej opłat na takich 

samych zasadach, jak wskazane w Umowie, na co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem 

starej karty kredytowej Klubowicza. 

13. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności karty 

kredytowej, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli Klubowicz nie zrezygnuje z 

członkostwa, The Nest ma prawo do zawieszenia świadczenia usług w ramach Umowy 

i zablokowania dostępu do The Nest do czasu uregulowania płatności na rzecz The Nest 

w jakiejkolwiek formie.  

[umowy z konsumentami] 

14. W odniesieniu do Klubowiczów będących konsumentami: 

a) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej 

zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem 

wskazanych poniżej; 

b) prawo do odstąpienia od Umowy zostanie utracone po wykonaniu Usługi 

świadczonej przez The Nest; 

c) Klubowicz ponosi koszty związane z wykonaniem Usługi lub częściowym 

wykonaniem Usługi do czasu odstąpienia przez niego od Umowy. 

[zmiana Cennika] 

The Nest będzie uprawniony do zmiany opłat tytułem świadczenia wszelkich Usług, 

wydając zaktualizowany Cennik. Zawiadomienie o zmianie opłat użytkownika lub opłat 

z tytułu wszelkich innych Usług zostanie przekazane na 60 (sześćdziesiąt) dni przed 

wejściem w życie zaktualizowanego Cennika. Zaktualizowany Cennik będzie dostępny 

po zalogowaniu do wglądu i do pobrania na Panelu The Nest. 

 

§ 9 Karta The Nest 

1. Na zasadach wynikających z Pakietu Klubowicza, Karta umożliwia wejście do The Nest 

Klubowiczowi i jego Osobom Upoważnionym po przyłożeniu do czytników 

znajdujących się w pobliżu drzwi. Wejście do The Nest możliwe jest tylko z Kartą. 

Pracownicy The Nest mogą odmówić wejścia do The Nest Klubowiczowi, który nie ma 

ze sobą Karty The Nest oraz gościom, którzy przebywają w budynku The Nest bez 

obecności Klubowicza. The Nest nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec 

Klubowicza z tego tytułu. 

2. Klubowicz niezwłocznie zawiadomi The Nest na piśmie o utracie imiennej Karty przez 

Klubowicza lub jego Osobę Upoważnioną.  
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3. W przypadku utraty Karty, The Nest będzie uprawniony do obciążenia Klubowicza 

opłatą wg. stawki wskazanej w Cenniku. Klubowicz ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wynikające z utraty lub wymiany Karty, włączając w to wszelkie 

opłaty i kary należne ze strony The Nest wobec właściciela lub zarządcy budynku w 

rezultacie takiej utraty i w związku z koniecznością wydania nowej Karty.  

4. Karty Klubowicza i jego Osób Upoważnionych zostaną zwrócone The Nest 

niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy. 

 

§ 10 ZMIANY ZAKRESU USŁUG 

1. The Nest może w dowolnym czasie zmodyfikować zakres lub zaprzestać oferowania 

dodatkowych usług. 

2. The Nest  zastrzega, iż w ciągu pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania Budynku 

The Nest dostęp do niektórych Usług może być czasowo ograniczony. The Nest dołoży 

wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w niezakłóconym funkcjonowaniu The Nest 

nie wpływały na jakoś usług świadczonych dla Klubowicza. The Nest nie ponosi z tego 

tytułu żadnej dodatkowej odpowiedzialności względem Klubowicza.  

 

§ 11 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

[zakres odpowiedzialności The Nest] 

1. Za wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie The 

Nest, The Nest nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania, zakłóceń 

lub awarii jakiejkolwiek zewnętrznej infrastruktury bądź zewnętrznych usług, od 

których uzależnione jest świadczenie Usług. 

2. The Nest ponosi odpowiedzialność za zawinione działania skutkujące zagrożeniem 

życia, uszczerbkiem na zdrowiu. 

3. The Nest nie ponosi odpowiedzialności w zakresie wadliwego działania systemu 

klimatyzacji, a w szczególności w związku z możliwością ustalenia przez zarządcę lub 

właściciela budynku określonej maksymalnej temperatury w miesiącach letnich.  

4. The Nest nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania pozostałych 

Klubowiczów. 

5. W przypadku umyślnego działania lub zaniechania po stronie The Nest lub jej 

przedstawicieli bądź współpracowników przy wykonywaniu zobowiązań, The Nest 

ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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6.  W zakresie, w jakim naruszenie Umowy jest nieumyślne, The Nest ponosi 

odpowiedzialność w wysokości odpowiadającej szkodzie, która powstałaby jako 

następstwo normalnego działania lub zaniechania (ograniczonej do zwyczajowo 

przewidywalnych szkód). Odpowiedzialność The Nest z tytułu szkód następczych, w 

szczególności utraconych korzyści lub szkód osób trzecich, zostaje wyłączona. 

7. The Nest nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty otrzymane 

pocztą lub przesyłką kurierską lub przekazane przez jakąkolwiek osobę trzecią w 

imieniu Klubowicza. Dostawy przedmiotów wielkogabarytowych będą wymagać 

uprzedniego zawiadomienia skierowanego do The Nest. Przesyłki będą przyjmowane 

wyłącznie w godzinach pracy The Nest. 

8. The Nest jest uprawniony do wykonywania zdjęć i nagrań Pomieszczeń oraz Biura 

Klubowicza, włącznie z osobami znajdującymi się w Pomieszczeniach lub Biurze 

Klubowicza, włączając w to Klubowicza. Klubowicz niniejszym upoważnia The Nest 

do wykorzystywania takich nagrań, wizerunków i zdjęć do własnych celów 

reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub innych podobnych celów. 

[zakres odpowiedzialności Klubowicza] 

9. Klubowicz ponosi ryzyko i wszelką odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste i 

mienie. 

10. Klubowicz ponosi odpowiedzialność jak za własne działania za czynności zaniechania 

i wszystkie spowodowane przez jego Osoby Upoważnione i gości (kontrahentów, 

pracowników, dostawców, przedstawicieli, wykonawców oraz wszystkie osoby 

trzecie). 

11. Klubowicz zapewnia, że postanowienia NESTCODE dotyczące zobowiązań 

Klubowicza będą należycie przestrzegane i wykonywane przez jego Osoby 

Upoważnione i gości (kontrahentów, pracowników, dostawców, przedstawicieli, 

wykonawców oraz wszystkie osoby trzecie). Klubowicz zwolni The Nest z 

ewentualnych roszczeń Osób Upoważnionych i gości (kontrahentów, pracowników, 

dostawców, przedstawicieli, wykonawców oraz wszystkie osoby trzecie). 

12. Klubowicz zwalnia The Nest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osób 

trzecich (włączając w to właściciela lub zarządcę budynku) wynikającej z 

jakiegokolwiek działania lub zaniechania po stronie Klubowicza, Osób Upoważnionych 

i gości (kontrahentów, pracowników, dostawców, przedstawicieli, wykonawców oraz 

wszystkie osoby trzecie). 
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13. Klubowicz zwolni The Nest i podmioty z nim powiązane z jakichkolwiek roszczeń, 

wynikających z jakiegokolwiek roszczenia zgłoszonego przez Klubowicza lub jego 

Osoby Upoważnione lub gości (kontrahentów, pracowników, dostawców, 

przedstawicieli, wykonawców) lub osobę trzecią (włączając w to właściciela lub 

zarządcę budynku) lub wykonawców w odniesieniu do lub wynikającego z 

jakiegokolwiek działania lub zaniechania Osoby Upoważnionej lub gości 

(kontrahentów, pracowników, dostawców, przedstawicieli, wykonawców oraz 

wszystkie osoby trzecie). 

 

§ 12 OPÓŹNIENIE W WYDANIU POWIERZCHNI BIUROWEJ 

1. The Nest nie ponosi odpowiedzialności wobec Klubowicza w przypadku opóźnienia w 

wydaniu Przestrzeni, w szczególności w przypadku opóźnienia w wydaniu Budynku 

The Nest przez właściciela lub zarządcę budynku. W razie opóźnienia z winy The Nest 

Klubowicz nie będzie zobowiązany do dokonywania żadnych płatności do czasu 

udostępnienia do użytku Klubowicza. Jeśli Biuro nie zostanie udostępnione do 

użytkowania Klubowicza w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty 

uzgodnionej dla rozpoczęcia jego użytkowania, Klubowicz będzie uprawniony do 

rozwiązania Umowy, przekazując The Nest pisemne zawiadomienie.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu niewydania Przestrzeni, Klubowicz 

otrzyma zwrot wszystkich kwot wpłaconych na rzecz The Nest, bez prawa żądania 

dodatkowego odszkodowania. 

 

§ 13 OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w Umowie.  

2. Umowa może zostać przedłużona przez zawarcie kolejnej umowy na czas określony 

najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy. The Nest może 

odmówić przedłużenia Umowy bez podania przyczyny. 

3. Wypowiedzenie Umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta nie będzie 

mieć wpływu na obowiązki Klubowicza wynikające z Umowy. 

4. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek 

ze Stron, w drodze pisemnego powiadomienia przekazanego drugiej Stronie. W takim 

przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym Stronie zostało doręczone wypowiedzenie.  
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[opuszczenie The Nest] 

5. Klubowicz jest zobowiązany do zabrania wszystkich swoich rzeczy osobistych, zwrotu 

wydanych mu Kart oraz kluczy do Biura nie później niż do godziny 16:00 ostatniego 

dnia obowiązywania Umowy. 

6. The Nest jest uprawniony do żądania od Klubowicza zwrotu kosztów sprzątania lub 

przywrócenia Przestrzeni do ich pierwotnego stanu, po opuszczeniu ich przez 

Klubowicza, jeśli Klubowicz nie wykona powyższych zobowiązań w terminie.  

7. W przypadku, gdy The Nest nie będzie w stanie udostępnić Przestrzeni innym 

Klubowiczom z powodu spóźnionego opuszczenia Przestrzeni  lub w przypadku zwrotu 

Przestrzeni w stanie niezgodnym z Umową z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Klubowicz, The Nest jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od Klubowicza 

z tytułu szkody a Klubowicz będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów oraz 

pokrycia strat związanych z opóźnionym opuszczeniem Przestrzeni. Zasady te mają 

również zastosowanie w przypadku, gdy Klubowicz przenosi się w ramach Przestrzeni. 

8. W przypadku gdy Klubowicz nie wykona powyższych zobowiązań, The Nest 

przysługuje prawo do opróżnienia Przestrzeni bez zawiadomienia, a Klubowicz zrzeka 

się wszelkich roszczeń związanych z takim opróżnieniem. 

9. The Nest nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek majątek osobisty pozostawiony 

w Budynku przez Klubowicza, Osoby Upoważnione bądź ich gości. Jeśli Klubowicz, 

na pisemne żądanie The Nest, nie odbierze swojego mienia w terminie 10 (dziesięciu) 

dni, The Nest będzie uprawniony do usunięcia takiego mienia na koszt Klubowicza w 

dowolny sposób, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 

Klubowicza.  

[usługi po rozwiązaniu Umowy] 

10. W terminie trzech miesięcy od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, The Nest 

będzie nadal odbierać pocztę, faksy i rozmowy telefoniczne dla Klubowicza, z 

wyjątkiem sytuacji utraty przez The Nest tytułu prawnego do Biura The Nest w tym 

okresie w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu zawartej pomiędzy The 

Nest, a właścicielem budynku. The Nest nie będzie zobowiązany do zawiadamiania 

Klubowicza o odbiorze takiej korespondencji lub telefonów. Wyłączna 

odpowiedzialność za sprawdzenie lub odbiór takiej korespondencji bądź informacji 

spoczywa na Kliencie. The Nest będzie uprawniony do naliczenia opłaty z tytułu takich 

usług zgodnie z Cennikiem. Niezależnie od tego, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania 

lub wygaśnięcia Umowy, Klubowicz jest zobowiązany do złożenia wniosków 
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dotyczących wykreślenia Adresu ze wszelkich rejestrów oraz aktualizacji Adresu w 

każdym innym miejscu, gdzie Adres został podany jako adres Klubowicza, w tym w 

szczególności w Urzędzie Skarbowym i na stronie internetowej Klubowicza. 

 

§ 14 ROZWIĄZANIE UMOWY Z PODANIEM PRZYCZYNY 

1. The Nest będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w drodze pisemnego 

powiadomienia przekazanego Klubowiczowi w następujących przypadkach: 

a) jeśli Klubowicz nie reguluje zobowiązań na rzecz The Nest; 

b) jeśli Klubowicz naruszył NESTCODE i jeśli takie naruszenie nie zostało 

naprawione w terminie 14 (czternastu) dni od przekazania zawiadomienia o 

naruszeniu i ostrzeżenia ze strony The Nest, lub  

c) jeśli Klubowicz rażąco naruszył NESTCODE, lub  

d) jeśli Klubowicz stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób, 

nakłania jakąkolwiek inną osobę do podejmowania działań niezgodnych z prawem, 

angażuje się w działania niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające 

stanowiące groźby, o charakterze pornograficznym, szkodliwym, nienawistnym, 

rasistowskim, agresywnym, obraźliwym lub powodującym umyślną szkodę wobec 

The Nest lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. 

2. Jeśli The Nest utraci tytuł prawny do lokali zajmujących Przestrzeń z jakiejkolwiek 

przyczyny (tj. umowa najmu zawarta pomiędzy The Nest a właścicielem budynku 

obejmująca powierzchnie biurowe zostanie rozwiązana lub wygaśnie), niniejsza 

Umowa zostanie rozwiązana w tej samej dacie (tj. dacie utraty tytułu prawnego), a 

Klubowiczowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec The Nest. 

 

§ 15 ZMIANY REGULAMINU 

1. The Nest przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie o 

zmianie Regulaminu zostanie przekazane Klubowiczowi przez The Nest z 60-dniowym 

wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu. 

2. Zmieniony Regulamin będzie uważany za zaakceptowany przez Klubowicza, chyba że 

zgłosi on sprzeciw w tym zakresie w terminie 2 tygodni od daty otrzymania 

Zawiadomienia. 
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§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a niniejszym Regulaminem, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

2. Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane w drodze korespondencji mailowej i będą 

przesyłane na adres mailowy wskazany w Umowie. Obowiązkiem Klubowicza jest 

aktualizacja informacji dotyczących jego adresu mailowego. 

3. Wszystkie warunki Umowy i Regulaminy są ściśle poufne. Stronom nie wolno ujawniać 

jakichkolwiek warunków bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że 

ujawnienie informacji jest wymagane przez właściwy organ władz na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Wszelkie kwestie dotyczące ważności, wykładni oraz wykonania Umowy, a także praw 

i obowiązków z Umowy na podstawie jej postanowień podlegają wyłącznie przepisom 

prawa polskiego.  

5. W odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy wynikającej z Umowy lub z nią związanej 

wyłączną właściwość posiada sąd właściwy miejscowo dla siedziby The Nest. 

6. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień Umowy lub Regulaminu okaże się lub 

zostanie uznane za nieskuteczne, w całości lub części, nie będzie to wpływać na 

ważność pozostałych postanowień. Gdyby jedno lub kilka postanowień Umowy, w tym 

Regulaminu, zostało uznanych za nieważne, w całości lub części, lub gdyby pojawiła 

się w nich luka, Strony zobowiązują się do uzgodnienia nowego postanowienia, które 

będzie jak najbardziej zbliżone do celu, który Strony zamierzały osiągnąć poprzez 

dotychczasowe postanowienie. 

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

8. Umowa i Regulamin zostały sporządzone w polskiej wersji językowej.  

 

 

 


