
 

Regulamin usługi AppStore 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi AppStore (zwanej dalej: Usługą 

AppStore) przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 

Szczecin, wpisaną 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: 8522103252, REGON: 811158242, (zwaną 

dalej: home.pl). 

2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy. 

 

§2 Zasady korzystania z Usługi AppStore 

1. Usługa AppStore – usługa świadczona drogą elektroniczną przez home.pl na rzecz wyłącznie 

Klientów korzystających z oferowanej przez home.pl usługi Sklepu internetowego, polegająca 

na udostępnieniu aplikacji (zwanych dalej: Aplikacją, Aplikacjami), rozszerzających 

funkcjonalność Sklepu internetowego tj. umożliwiających w szczególności: integrację z 

podmiotami świadczącymi usługi kurierskie, integrację z hurtowymi dostawcami towarów, 

generowanie statystyk itd. Szczegółowy opis Aplikacji będzie udostępniony w Panelu Sklepu 

internetowego. 

2. Usługa AppStore jest świadczona w Okresach abonamentowych wskazanych w Specyfikacji 

Usługi AppStore, dostępnej w Panelu Sklepu internetowego. 

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, wysokość opłat z tytułu Usługi AppStore oraz szczegółowy 

sposób ich uiszczania zostały opisane w Cenniku, dostępnym na stronie https://home.pl 

4. Opłaty z tytułu Usługi AppStore mogą być uiszczone wyłącznie w trybie płatności on-line 

PayU. 

5. Wybór Aplikacji, Okresu abonamentowego, sposobu uiszczania opłat z tytułu Usługi AppStore 

spośród wskazanych w Cenniku i w Specyfikacji Usługi AppStore następuje na etapie 

składania zamówienia przez Klienta. 
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6. Dana (jedna) Aplikacja udostępniona w ramach Usługi AppStore może zostać wykorzystana 

wyłącznie do rozszerzenia funkcjonalności danego (jednego) Sklepu internetowego. 

7. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi AppStore: 

a. korzystanie jako Klient z oferowanej przez home.pl usługi Sklepu internetowego, oraz 

b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 

c. zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie 

internetowej https://home.pl/regulaminy, oraz 

d. spełnienie warunków opisanych w regulaminach wskazanych w lit. b, c powyżej, oraz 

e. uiszczenie opłaty z tytułu Usługi AppStore w sposób wskazany w pkt 3 i 4 powyżej. 

 

§3 Licencja 

1. Z chwilą zawarcia pomiędzy home.pl i Klientem Umowy o świadczenie Usługi AppStore 

home.pl udziela Klientowi w ramach opłaty z tytułu Usługi AppStore licencji niewyłącznej, 

niezbywalnej, nieograniczonej terytorialnie, na czas trwania Umowy o świadczenie Usługi 

AppStore do korzystania z Aplikacji udostępnionych Klientowi w ramach Usługi AppStore. 

2. Na podstawie licencji opisanej w pkt 1 powyżej, Klient jest uprawniony do instalowania 

Aplikacji w ramach usługi Sklepu internetowego, którego rozszerzeniu funkcjonalności służyć 

miała zamówiona przez Klienta Usługa AppStore oraz korzystania z Aplikacji w celu 

rozszerzenia funkcjonalności usługi Sklepu internetowego zgodnie z przeznaczeniem danej 

Aplikacji. 

3. Kod źródłowy Aplikacji nie jest przedmiotem licencji. 

4. Klient nie jest uprawniony do: 

a. trwałego lub czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, 

b. dekompilowania, zmieniania, przystosowywania, dokonywania tłumaczeń, 

wykonywania jakichkolwiek modyfikacji w Aplikacji, 

c. wytwarzania, adaptowania, tworzenia prac pochodnych, przenoszenia ani w inny 

sposób modyfikowania Aplikacji, 

d. zwielokrotniania kodu źródłowego Aplikacji lub tłumaczenia jego formy, 
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e. usuwania lub zmieniania informacji o autorstwie, znaków towarowych umieszczonych 

w Aplikacji i jej kopiach, 

f. udzielania sublicencji osobom trzecim na korzystanie z Aplikacji lub 

odpłatnego/nieodpłatnego zbywania Aplikacji, z wyjątkiem udzielenia sublicencji 

klientom Sklepu internetowego, którego rozszerzeniu funkcjonalności służyć miała 

zamówiona przez Klienta Usługa AppStore w celu nabywania przez nich 

usług/towarów oferowanych przez Klienta w ramach Sklepu internetowego. 

 

§4 Czas trwania Umowy o świadczenie Usługi AppStore 

1. Umowa o świadczenie Usługi AppStore zostaje zawarta pomiędzy home.pl a Klientem na 

Okres Abonamentowy wybrany przez Klienta na etapie składania zamówienia przez Klienta 

spośród wskazanych w Specyfikacji Usługi AppStore, nie później jednak niż do dnia ustania lub 

rozwiązania zawartej pomiędzy home.pl a Klientem umowy o świadczenie oferowanej przez 

home.pl usługi Sklepu internetowego, którego rozszerzeniu funkcjonalności służyć miała 

zamówiona przez Klienta Usługa AppStore. 

2. Umowa o świadczenie Usługi AppStore może być rozwiązana przed upływem okresu 

wskazanego w pkt 1 powyżej, przez Klienta lub jego następców prawnych, którzy stali się 

stroną umowy o świadczenie Usługi AppStore w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, 

jedynie z przyczyn zależnych wyłącznie od home.pl, w szczególności w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi AppStore. Rozwiązanie umowy o 

świadczenie Usługi AppStore, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na zasadach 

określonych w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie internetowej 

https://home.pl/regulaminy. 

3. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi AppStore przez Klienta lub jego następców 

prawnych, którzy stali się stroną umowy o świadczenie Usługi AppStore w ramach sukcesji 

uniwersalnej lub singularnej nie znajdują zastosowania zapisy Regulaminu sieci home.pl, 

dostępnego na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy, przewidujące możliwość 

rozwiązania przez Klienta umowy zawartej z home.pl w trybie wypowiedzenia, z wyjątkiem 

zapisu przewidującego możliwość wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej z home.pl w 
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przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na 

stronie internetowej https://home.pl/regulaminy. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin 

sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy. 
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