Zasady korzystania z Aplikacji Active.office
I.

Zasady oznaczają Zasady korzystania z Aplikacji Active.office .

II.

Aplikacja Active.office oznacza aplikację internetową dostępną na stronach internetowych nazwa.pl
służącą do obsługi poczty elektronicznej utrzymywanej na serwerach nazwa.pl lub innych podmiotów –
zwaną w dalszej części Zasad Active.office.

III.

Klientem w rozumieniu Zasad jest podmiot który zleca nazwa.pl założenie konta poczty elektronicznej.

IV.

Użytkownikiem w rozumieniu Zasad jest podmiot korzystający z konta poczty elektronicznej założonego
zgodnie ze zleceniem Klienta, który wykorzystuje do tego Active.office za zgodą Klienta.

V.

Jeżeli Klient nie jest jednocześnie Użytkownikiem, ponosi pełną odpowiedzialność względem nazwa.pl
z tytułu korzystania przez Użytkownika z Active.office. Klient oświadcza ponadto, że Użytkownik został
poinformowany o treści Zasad i nie wniósł do nich żadnych zastrzeżeń. Klient ponosi ponadto
odpowiedzialność względem Użytkownika z tytułu korzystania przez Użytkownika z Active.office.

VI.

Klient oświadcza, że akceptuje warunki umowy licencyjnej oprogramowania dostępnej pod adresem
internetowym www.open-xchange.com.

VII.

Funkcjonalności Active.office oznaczają rozwiązania techniczne, informatyczne które usprawniają lub
wzbogacają korzystanie z konta poczty elektronicznej.

VIII.

Warunkiem korzystania z Active.office jest posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej
utrzymywanego na serwerach nazwa.pl oraz akceptacja Zasad przez Klienta. Przystąpienie do
korzystania z Active.office przez Klienta lub Użytkownika oznacza akceptację Zasad przez Klienta.

IX.

Active.office udostępniany jest Użytkownikom korzystającym z poczty elektronicznej utrzymywanej na
serwerach nazwa.pl. nazwa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych, płatnych
funkcjonalności. W przypadku braku zgody Klienta na obciążenie go opłatami za korzystanie z nowych
funkcjonalności Klient ma prawo korzystać bezpłatnie z udostępnionych mu funkcjonalności.

X.

Korzystając z Active.office Użytkownik może gromadzić dodatkowe informacje w aplikacji Active.office.
nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu do dodatkowych informacji
zgromadzonych przez Użytkownika podczas korzystania z aplikacji Active.office.

XI.

nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu Użytkownika do Active.office ani z tytułu
błędów w funkcjonalnościach Active.office.

XII.

nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

XIII.

W przypadku Klientów będących Konsumentami, ograniczenia odpowiedzialności określone w pkt. XI
i XII nie mają zastosowania.

XIV.

nazwa.pl zastrzega sobie prawo do zmian w funkcjonalnościach Active.office a także prawo do
okresowych przerw w dostępie do Active.office z przyczyn konserwacyjnych lub technicznych w czasie
najmniejszego obciążenia.

XV.

nazwa.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Zasad. O zmianach nazwa.pl poinformuje Klienta drogą
elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Zmiany te obowiązują od chwili wskazanej
w nowej wersji Zasad udostępnionej na stronach internetowych nazwa.pl. Jeżeli Klient nie akceptuje
zmienionych Zasad powinien zaprzestać korzystania z Active.office oraz uniemożliwić korzystanie
z Active.office Użytkownikom. Korzystanie przez Klienta lub Użytkownika z Active.office po wejściu
w życie zmienionych Zasad oznacza, że Klient wyraża zgodę na związanie się nowymi Zasadami.

XVI.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w Zasadach mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków
Umów.

XVII.

Zasady w wersji z dnia 31.07.2013 r.

