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Warunki świadczenia usług hostingowych 

I. Webhosting 

Poniższe warunki regulują świadczenie usług hostingowych, niezależnie od tego, czy są świadczone 

osobno, świadczone w pakiecie usług, czy jako usługa dodatkowa. Niniejsze Warunki obowiązują tylko 

jako integralna część Ogólnych warunków umownych. 

1. Usługobiorca jest świadomy i akceptuje, że zamówiony typ hostingu i / lub wszelkie usługi 

zamówione oprócz webhostingu zostaną utworzone po otrzymaniu opłaty za konfigurację na 

koncie Usługodawcy zgodnie z paragrafem 9 Ogólnych Warunków. Usługobiorca jest świadomy 

i akceptuje, że jeśli skonfigurowane usługi nie zostaną przedłużone poprzez dokonanie płatności 

za ich działanie za kolejny okres, Usługodawca zatrzyma je i anuluje bez prawa Klienta do 

jakiegokolwiek odszkodowania zgodnie z paragrafem 9 „Płatności” Ogólnych Warunków. 

 

2. Przestrzeń hostingowa przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania danych w plikach, które 

są częścią strony internetowej lub aplikacji internetowej. Kopie zapasowe, archiwa, prywatne 

galerie zdjęć, repozytoria i podobne dane nie są częścią przestrzeni hostingowej. Jeśli 

Usługodawca ma jakiekolwiek wątpliwości, czy dane w przestrzeni hostingowej spełniają te 

warunki, zastrzega on sobie prawo do poproszenia Usługobiorcy o sprawdzenie i usunięcie 

sytuacji. Jeżeli Klient odmówi rozwiązania sytuacji, Usługodawca uzna to za naruszenie 

Ogólnych Warunków. 

 

II. Pakiety 

1. Usługa Pakiet to kompleksowa usługa obejmująca zarówno rejestrację wybranej nazwy domeny, 

jak i świadczenie usług hostingu w oparcie o specyfikację wybranego przez Usługobiorcę 

wariantu Pakietu, dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy. Pakiet jest nierozłącznym 

zestawem usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie usługi w 

przypadku interwencji Klienta, która narusza integralność usługi, takiej jak zmiana serwerów lub 

rekordów DNS lub przeniesienie domeny. 

 

2.  Klient rozumie i akceptuje, że zamówiony rodzaj Pakietu  i / lub wszelkie usługi zamówione 

oprócz Pakietu zostaną ustawione po otrzymaniu opłaty za uruchomienie na koncie Usługodawcy 

zgodnie z paragrafem 9 „Płatności”. Usługobiorca również akceptuje, że jeśli skonfigurowane 

usługi nie zostaną przedłużone poprzez dokonanie płatności za ich działanie za kolejny okres, 
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Usługodawca wyłączy je i skasuje bez prawa Klienta do jakiegokolwiek odszkodowania zgodnie 

z paragrafem 9 „Płatności” Ogólnych Warunków. 

 

3. Świadczenie usługi Pakiet regulują również Warunki Rejestracji Nazw Domen i Administrowania, 

które zawierają ustalenia dotyczące rejestracji i administrowania nazwami domen. Warunki 

umowne rejestracji i administrowania nazwami domen, mają zastosowanie do każdego 

zamówienia usługi Pakiet i stanowią jego nieodłączną część. 

III. Site Builder 

1.  Usługa Site Builder jest narzędziem do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi (w 

wariancie WEB) oraz e-sklepami do handlu na małą skalę (w wariancie SHOP). Dostawca 

udostępnia Klientowi platformę do tego typu działań. 

 

2. Dostawca udostępnia Klientowi 30-dniowy okres próbny oraz do trzech instancji testowych. Z 

tego względu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zamówienia bez podania 

powodu w tym przypadku nie przysługuje, w zgodzie z Regulaminem Świadczenia Usług oraz 

art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

 

3. Klient zapoznał się i akceptuje fakt, iż usługa, pomijając okres testowy, zostanie aktywowana 

dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Dostawcy, zgodnie z punktem 9.15 paragrafu 

"Płatność" Regulaminu Świadczenia Usług. Klient zapoznał się i akceptuje również fakt, iż w 

przypadku nieodnowienia usługi, na przykład ze względu na nieopłacenie kolejnego okresu 

rozliczeniowego na czas, Dostawca zawiesi usługę, a następnie usunie ją wraz z całą 

zawartością utworzoną przez Klienta, bez możliwości ubiegania się przez niego o odszkodowanie 

zgodnie z punktem 9.14 paragrafu „Płatność“ Regulaminu Świadczenia Usług. 

 


