
 

Regulamin usługi Parallels Plesk Panel 
I. Postanowienia ogólne 

1. home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 
Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 852210325, z 
kapitałem zakładowym w kwocie 1 197 600 złotych w całości opłaconym /zwanym dalej 
home.pl lub Sprzedawcą/, na mocy umowy o współpracy partnerskiej z firmą Parallels Inc. z 
siedzibą w Szwajcarii, Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen /zwaną dalej Producentem/, jest 
Sprzedawcą oprogramowania Parallels Plesk Panel, służącego do zarządzania danymi na 
serwerze dedykowanym /zwanych dalej oprogramowaniem lub Plesk Panel/. 

2. Zasady sprzedaży i korzystania z oprogramowania określone zostały w niniejszym 
Regulaminie dostępnym do wglądu na stronie internetowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu sieci home.pl lub Regulaminu świadczenia usługi utrzymania serwera 
dedykowanego. 

II. Przedmiot oferty 
1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż oprogramowania lub innego oprogramowania będącego jego 

następcą, uprawniającego do uzyskania okresowej licencji na to oprogramowanie, udzielonej 
przez Producenta, zgodnie z zakupioną wersją oprogramowania. 

2. Warunkiem korzystania z oprogramowania jest zawarcie ze Sprzedawcą umowy na 
świadczenie usług udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet oraz 
zaakceptowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) przed pierwszym 
uruchomieniem oprogramowania. Umowa dostępna jest na 
stronie: http://home.pl/dokumenty/regulaminy/parallels-eula. 

3. home.pl nie jest stroną umowy udzielającej licencji do oprogramowania. 
4. Cena oprogramowania określona jest w cenniku prezentowanym na stronie internetowej 

Sprzedawcy: http://home.pl. 
III. Czas trwania oferty 

1. Oferta ważna od 14 lipca 2010 r. od godz. 12.00 do odwołania. 
2. Oferta określona postanowieniami Regulaminu może zostać zmieniona lub wycofana przez 

Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny, co jednak w żadnym stopniu nie 
wpływa na uprawnienia uzyskane przez Klientów przed dniem zmiany lub wycofania oferty. 
home.pl może zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

IV. Uczestnicy i oferta 
1. Oferta skierowana jest do Abonentów prowadzących działalnością gospodarczą lub 

zawodową  /zwanych dalej Klientami/. 
2. Jednemu Klientowi przysługuje możliwość nabycia dowolnej ilości kodów aktywacyjnych do 

oferowanego oprogramowania. Ograniczenia w nabyciu ilości kodów mogą wynikać z innych 
ofert proponowanych przez Producenta lub home.pl. 

3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca 
umowę sprzedaży oprogramowania. 

V. Oprogramowanie i kod aktywacyjny 
1. Kod aktywacyjny dostarczany jest klientowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail 

zawierającej kod aktywacyjny na adres e-mail wskazany przez Klienta. 
2. Kod aktywacyjny uruchamia oprogramowanie w trybie licencjonowanym na okres właściwy 

dla zakupionej wersji oprogramowania, licząc od dnia jego aktywacji. Oprogramowanie działa 
wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych ze dokumentacją Producenta i 
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systemów operacyjnych udostępnianych przez home.pl, odpowiednią dla zakupionego kodu 
aktywacyjnego - właściwego dla danej wersji oprogramowania. 

3. Kod aktywacyjny może zostać użyty tylko przez Klienta, który dokonał jego nabycia. 
VI. Zasady korzystania z oprogramowania 

1. Oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Sprzedawcę wraz z systemem operacyjnym 
instalowanym przez home.pl. 

2. Instalacja oprogramowania w przypadku, gdy Klient zawarł już z home.pl umowę na 
świadczenie usług udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet, 
wymaga ponownego zainstalowania systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem. Brak 
zgody na dokonanie przez home.pl preinstalacji systemu operacyjnego wyłącza 
odpowiedzialność Sprzedawcy za poprawne działanie systemu operacyjnego serwera 
dedykowanego po instalacji oprogramowania. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie oprogramowania w 
przypadku modyfikacji ustawień serwera dedykowanego przez Klienta, poza sposobami 
opisanymi w dokumentacji oprogramowania udostępnionymi przez Producenta. 

4. Wypowiedzenie przez klienta umowy na świadczenie usługi udostępnienia i utrzymania 
serwera dedykowanego w sieci Internet powoduje rozwiązanie umowy licencyjnej na 
korzystanie z oprogramowania i jest równoznaczne z deaktywacją kodu aktywacyjnego ze 
skutkiem na dzień wygaśnięcia umowy na świadczenie usługi udostępnienia i utrzymania 
serwera dedykowanego w sieci Internet. 

VII. Gwarancja i wsparcie techniczne 
1. Wsparcie techniczne dla oprogramowania wskazanego w §1 przez okres jego 

licencjonowania, świadczone jest przez Producenta. 
2. Problemy z aktywacją oprogramowania są traktowane jako problemy wymagające wsparcia 

technicznego Sprzedawcy. 
3. W przypadku ujawnienia się błędnego kodu aktywacyjnego (tj. kodu, który nie dokonał 

aktywacji lub dokonał aktywacji w sposób uniemożliwiający korzystanie z oprogramowania w 
pełni), Klient powinien zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy. 

4. Oprogramowanie aktywowane w ramach oferty objęte jest gwarancją Producenta, na zasadach 
określonych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego. 

5. Sprzedawca nie pośredniczy w realizacji uprawnień względem Producenta oprogramowania 
jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady dostarczonego 
oprogramowania. 
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