Regulamin kreatora stron www
I.

II.

Postanowienia ogólne.
1.

Regulamin oznacza Regulamin kreatora stron WWW oraz dokumenty, do których odsyła ten
Regulamin, tj. cennik, specyfikację usługi i parametry bezpieczeństwa oraz Ogólne Warunki
Umów.

2.

Kreator stron WWW to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi do korzystania aplikacji
internetowej służącej do tworzenia stron WWW, umożliwiającej prezentację utworzonych stron
w sieci Internet, wyspecyfikowanej na stronie WWW nazwa.pl pod adresem:
http://www.nazwa.pl/specyfikacjakreator oraz zgodnej z parametrami bezpieczeństwa
zamieszczonymi
na
stronie
WWW
nazwa.pl
pod
adresem:
http://www.nazwa.pl/parametrybezpieczenstwa. Opłata tytułem świadczenia usługi kreatora
stron WWW ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW nazwa.pl
pod adresem internetowym http://www.nazwa.pl/cennik/cennik-stron-www/

3.

Usługa kreatora stron WWW świadczona jest w ramach pakietów uzależnionych specyfikacją
oraz parametrami bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. I.2.

4.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym
Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

Prawa autorskie i prawa pokrewne.
1.

nazwa.pl oświadcza, że:
a.

majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze
kreatora stron WWW stanowią jego wyłączną własność i nie są w żaden sposób
ograniczone,

b.

na dzień zawarcia umowy nazwa.pl nie znane są żadne wady prawne oferowanego
utworu.

2.

Z chwilą uruchomienia usługi kreatora stron WWW nazwa.pl udziela Klientowi czasowej,
niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego wykorzystywanego w kreatorze stron
WWW.

3.

Udzielona licencja upoważnia Klienta do korzystania z kreatora stron WWW w sposób opisany
w Regulaminie.

4.

Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:

5.

a.

oferowania usługi kreatora stron WWW oraz projektu graficznego strony WWW,
stworzonego z wykorzystaniem usługi, do dalszej odsprzedaży,

b.

kopiowania, modyfikacji systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi
kreatora stron WWW,

c.

kopiowania projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze kreatora stron WWW
do dalszej odsprzedaży,

d.

wykorzystania usługi kreatora stron WWW w większej niż jednej kopii równocześnie,

e.

wykorzystania elementów usługi kreatora stron WWW na potrzeby zewnętrznych
serwisów WWW, aplikacji, opracowań, itd.,

f.

przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy stronom trzecim
bez zgody nazwa.pl.

W przypadku, gdyby oferowany kreator stron WWW obciążony był wadą prawną, o której nie
było wiadomo stronom umowy w momencie zawarcia umowy, każda ze stron umowy ma prawo
do rozwiązania umowy za zwrotem całości wniesionych przez Klienta na rzecz nazwa.pl opłat
za usługę kreatora stron WWW. Zwrot opłat nie wyłącza uprawnienia Klienta będącego
Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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III.

IV.

V.

6.

W przypadku opisanym w pkt. II. 5 całkowita odpowiedzialność nazwa.pl wobec Klienta nie
może przekroczyć wniesionej przez Klienta na rzecz nazwa.pl opłaty. Ograniczenie to nie ma
zastosowania w przypadku Klienta będącego Konsumentem.

7.

Klient wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej stworzonej z wykorzystaniem
usługi kreatora stron WWW oznaczenia „Copyright © [bieżący rok] nazwa.pl” lub innego
oznaczenia wskazującego na usługodawcę, jego ofertę lub usługę, z wykorzystaniem której
Klient stworzył stronę WWW.

Zamawianie usługi kreatora stron WWW.
1.

Zamówienie usługi kreatora stron WWW polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego
wniosku zamówienia usługi.

2.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a nazwa.pl o
świadczenie usługi kreatora stron WWW na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas
trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.

3.

Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności:
zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za
pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości
Regulamin.

4.

nazwa.pl zobowiązuje się do aktywowania usługi kreatora stron WWW na warunkach
określonych w prawidłowo złożonym zamówieniu usługi kreatora stron WWW oraz do
wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi.

5.

Usługa kreatora stron WWW aktywowana jest na 14-dniowy Okres Próbny liczony od daty
zamówienia usługi. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed
upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia.

6.

Limit transferu możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania Okresu Próbnego mierzony na
warstwie IP w kierunku z i do usługi nie może przekroczyć 10 GB danych. nazwa.pl zastrzega
sobie prawo wprowadzenia limitu wysyłanych wiadomości email przy wykorzystaniu usługi,
ograniczając liczbę wiadomości email do 50 dziennie w trakcie trwania Okresu Próbnego.
nazwa.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów parametrów usługi wiążących w trakcie
trwania Okresu Próbnego wskazanych w parametrach bezpieczeństwa, o których mowa w pkt.
I.2.

Zmiana pakietu.
1.

W trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Klient za dodatkową opłatą może zmienić
dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji
usługi.

2.

Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez
dyspozycję w Panelu Klienta. nazwa.pl wystawi Klientowi proformę obejmującą różnicę
pomiędzy ceną wyższego pakietu a opłatą uiszczoną przez Klienta za usługę, proporcjonalnie do
liczby dni pozostałych do końca bieżącego Okresu Abonamentowego. Zmiana dokonywana jest
po odnotowaniu wpłaty na koncie nazwa.pl tytułem utrzymania usługi w ramach pakietu o
wyższej cenie.

3.

Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu
Abonamentowego i jedynie po dostosowaniu usługi przez Klienta do parametrów
bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

Dostępność Usługi.
1.

nazwa.pl gwarantuje Dostępność Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na
poziomie określonym w Ogólnych Warunkach Umów.

Regulamin kreatora stron www

VI.

Postanowienia końcowe
1.

Usługa kreatora stron WWW może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z
Panelu Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem
świadczenia usługi przez nazwa.pl na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta
Ogólnych Warunków Umów.

2.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie kreatora stron WWW mają
zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usług przez
nazwa.pl na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów.

3.

Regulamin w wersji z dnia 17.12.2014 r.

