
 

Regulamin usługi homebiuro 

I Definicje 

1. home.pl  - 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. 

2. Panel Administracyjny Usługi - narzędzie do zarządzania Usługą, dostępne po 
zalogowaniu się przez Abonenta pod adresem https://panel.homebiuro.pl. 

3. Regulamin sieci home.pl - Regulamin sieci home.pl dostępny na stronie 
https://home.pl/regulaminy/home. 

4. Regulamin homebiuro - niniejszy Regulamin. 
5. Specyfikacja Usługi - znajdujący się między innymi na stronie 

https://home.pl/fakturowanie opis właściwości Usługi, w tym parametrów 
technicznych, warunków technicznych i sprzętowych. 

6. Usługa/Usługa (oprogramowanie) – usługa świadczona elektronicznie, polegająca na 
udostępnieniu Abonentowi oprogramowania komputerowego do wystawiania faktur 
drogą elektroniczną w Okresie abonentowym za zapłatą Opłaty abonamentowej albo 
w Okresie testowym. home.pl oferuje Usługę w Pakietach opisanych na stronie 
internetowej https://home.pl. 

II ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 

1. Po zawarciu Umowy oraz uiszczeniu opłaty z tego tytułu, home.pl prześle na 
wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email informacje niezbędne do 
uzyskania dostępu do Panelu Administracyjnego Usługi, które pozwolą Abonentowi 
zarządzać Usługą. 

2. Abonent przy pierwszym logowaniu do Panelu Administracyjnego Usługi ustala login 
(stanowiący adres e-mail) i hasło, które będą umożliwiać logowanie do Panelu 
Administracyjnego Usługi. 

3. Do obowiązków home.pl należy:  
a) zapewnienie infrastruktury sprzętowej zgodnej ze Specyfikacją Usługi; 
b) zapewnienie infrastruktury technicznej. 

4. home.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi. home.pl 
zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności do serwera nie będzie niższy niż 
99% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy 
w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi home.pl, wystąpi brak 
ciągłości w świadczeniu Usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w 
danym miesiącu kalendarzowym home.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w 
postaci korzyści utraconych przez Abonenta będącego Przedsiębiorcą, a w zakresie 
szkody w postaci straty home.pl odpowiada wyłącznie do kwoty stanowiącej 
równowartość sumy Opłat uiszczonych przez Abonenta w trakcie 12 miesięcy 
kalendarzowych trwania Umowy, a w przypadku gdy okres trwania Umowy jest 
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krótszy sumy Opłat uiszczonych przez Abonenta w trakcie trwania Umowy. 
Ograniczenia odpowiedzialności home.pl opisane w zdaniach poprzednich nie dotyczą 
Konsumenta oraz szkody wyrządzonej umyślnie. 

5. Do obowiązków Abonenta należy w szczególności:  
a) spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych, wskazanych w 

Specyfikacji Usługi niezbędnych dla korzystania z Usługi, 
b) zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem, 
c) tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczonych na serwerze 

lub serwerach, 
2. home.pl, w związku ze świadczeniem na rzecz Abonenta Usługi, udziela Abonentowi 

niewyłącznej sublicencji na korzystanie z Usługi (oprogramowania) wyłącznie w 
zakresie koniecznym do korzystania z Usługi i w celu jej prawidłowego wykonania 
przez Okres abonamentowy albo Okres testowy. 

3. Udostępnienie Abonentowi Usługi (oprogramowania) następuje na serwerze home.pl, 
na którym Usługa (oprogramowanie) jest zainstalowana, Abonent nie jest uprawniony 
do pobrania (trwałego zwielokrotniania) Usługi (oprogramowania) oraz jego 
instalowania na innym serwerze. 

4. W trakcie trwania Okresu abonamentowego, Abonent jest uprawniony do zmiany 
pierwotnego typu Pakietu. 

5. W przypadku, gdy okaże się to niezbędne, osoby wskazane przez home.pl, w 
szczególności pracownicy Działu Obsługi Klienta, będą upoważnione do dostępu do 
Panelu Administracyjnego Usługi, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu 
o hasło i login udostępnione w tym celu przez Abonenta. 

III Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu sieci home.pl. 
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