Regulamin Usługi Kreator WWW
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Kreator WWW ( zwanej
dalej: Kreatorem) przez home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, przy ul.
Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://hosting.wp.pl/
regulaminy
§2 Zasady korzystania z Usługi Kreator WWW
1. Usługa Kreator WWW to usługa świadczona elektronicznie przez Operatora polegająca
na udostępnieniu Klientowi aplikacji Kreator WWW (zwanej dalej: Kreatorem) służącej
do tworzenia i publikacji stron WWW.
2. Specyfikacja Usługi Kreator WWW oraz Cennik, dostępne są na stronie internetowej
https://hosting.wp.pl/.
3. Usługa Kreator WWW jest świadczona w ramach jednego z niżej wymienionych
pakietów;
a)

Kreator Start,

b)

Kreator Business,

c)

Kreator Premium.

4. Wybór rodzaju pakietu Usługi Kreator WWW spośród opisanych w pkt 3 powyżej
następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.
5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Kreator WWW jest:
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia usług, oraz
c) zaakceptowanie postanowień licencji aplikacji Kreator WWW.
6. Operator zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji Kreatora do nowszej wersji
udostępnionej przez producenta Kreatora.
7. W ramach korzystania z Usługi Kreator WWW Klient jest uprawniony za pomocą
Kreatora do utworzenia wyłącznie jednej strony WWW i jej opublikowania wyłącznie w

serwisie Operatora w ramach świadczonej przez Operatora na rzecz Klienta usługi
hostingu.
8. Objętość strony WWW stworzonej przy pomocy Kreatora uzależniona jest od wielkości
przestrzeni dyskowej udostępnionej Klientowi przez Operatora w serwisie Operatora w
ramach świadczonej przez Operatora na rzecz Klienta usługi hostingu.
9.

W ramach korzystania z Usługi Kreator WWW Klient jest uprawniony za pomocą
Kreatora do wprowadzania modyfikacji strony WWW stworzonej przy pomocy Kreatora.
Modyfikacja strony WWW jest możliwa wyłącznie w takim zakresie jaki umożliwia
funkcjonalność Kreatora.

W przypadku wprowadzenia modyfikacji strony WWW

stworzonej przy pomocy Kreatora funkcjonalność Kreatora nie pozwala na powrót do
poprzedniej wersji/ struktury strony WWW.
10. W ramach korzystania z Usługi Kreator WWW Klient nie jest uprawniony do kopiowania
strony WWW stworzonej przy pomocy Kreatora i jej publikacji w serwisie innych
podmiotów niż Operator w ramach świadczonej przez nich na rzecz Klienta usługi
hostingu.
§ 3 Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje
Regulaminu

świadczenia

usług

przez

home.pl,

dostępnego

https://hosting.wp.pl/regulaminy oraz licencja o której mowa w § 2 pkt 5 lit. c.

na

stronie

