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Regulamin aplikacji RO-BOT 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1 Regulamin obowiązuje klientów RO-BOT'a. 

1.2 Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w złotych polskich. 

1.3 RO-BOT zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian w cenniku. 

1.4 Aplikacja jest przypisana jedynie na jeden serwer TeamSpeak. 

1.5 Funkcje bota, które nie są zakodowane mogą zostać zmienione przez klienta. 

1.6 Próby pomocy przy sprzedaży cracka lub sprzedaży przez osobą nie będącej 
Supportem,vCEO lub CEO ro-bot.pl są zakazane. 

1.7 Każdy klient aplikacji „ro-bot” może korzystać z darmowego suportu w instalacji 
aplikacji lecz konfiguracja podlega dodatkowej opłacie.  

1.8 Osoba posiadająca wersję darmową nie otrzymuje support'u. 
 

2. Kupno Aplikacji „RO-BOT” 
2.1 Zamówienia należy dokonywać przez wejście na oficjalny serwer TeamSpeak RO-
BOT.PL. 
2.2 Klient zakupujący aplikacje otrzymuje klucz licencyjny. 
2.3 Kupno aplikacji jest stałym zakupem, bez możliwości oddania -> zwrotu kosztów 
zakupu. 
2.4 Kupno ratalne klient uzgadnia z autorem bota po przez rozmowę na oficjalnym 
serwerze aplikacji. 
 

3. Płatności 
3.1 Opłacenie wybranej usługi może nastąpić za pomocą: 
3.1.1 Paypal 
3.1.2  Przelew Bankowy. 

4. Postanowienia dodatkowe 
4.1 Za łamanie regulaminu przewidziane są następujące sankcje: 
4.1.1 Zawieszenie klucza licencyjnego. 
4.1.2 Dodanie do blacklist Aplikacji 
4.2. Korzystanie z crackowanej wersji wiąże się ze stałą blacklsitą oraz powiadomieniem 
odpowiednich służb. 
4.3 Korzystanie z aplikacji "RO-BOT" oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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5. Konfiguracja aplikacji 
5.1 Pełna konfiguracja aplikacji RO-BOT jest płatna zgodnie z cennikiem. 
5.2 Support może udzielać darmowej pomocy lecz jest to życzliwość osoby nie przymus 
 

 
 

 

6. Support aplikacji RO-BOT 
6.1 Każdy klient przychodzący z błędem lub niedziałającą funkcją otrzyma pomoc, lecz 
suport może stwierdzić że naprawa wymaga osobistego wejścia na maszynę z botem. 
Klient może odmówić dostępu do serwera lecz w takiej sytuacji nie będzie możliwa 
dalsza pomoc w tym problemie. 
6.2 Support do aplikacji RO-BOT jak i płatnych dodatków jest darmowy. Pomoc przy 
wersji RO-BOT Standard nie jest udzielana przez team RO-BOT na serwerze TS3: RO-
BOT.PL 

 
7. Dodawanie osób do BlackList 

7.1 Do BlackList może dodawać tylko vCEO lub CEO projektu. 
7.2 Powodami dodania do BlackList mogą być: 
7.2.1 Crackowanie aplikacji 
7.2.2 Atakowanie serwerów TeamSpeak naszych klientów w dowolny sposób. 
Przykładowo: masowe wiadomości prywatne zawierające adres ip innego serwera 
TeamSpeak, ataki DDOS, wykorzystywanie luk w serwerze.  
7.2.3 Grożenie lub obrażanie członków ekipy „RO-BOT.PL”. 
7.2.4 Ban dla osób z teamu „RO-BOT.PL” na serwerach gdzie jest owa aplikacja. 
 

 

8. Informacje końcowe 
 

Oficjalny serwer aplikacji: ro-bot.pl 

Oficjalna strona aplikacji: ro-bot.pl 

Oficjalny Facebook aplikacji: https://www.facebook.com/robotpl/ 

Oficjalny adres e-mail: kontakt@ro-bot.pl 
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Zarząd aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
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