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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 zadeklarowana jako nieograniczona 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.
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