
	  
 
 
Regulamin usługi Office 365 
 
§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Office365 ( zwanej dalej : Ofertą) 
przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 
Szczecin, zarejestrowaną 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 (zwanej dalej: 
home.pl).  

2. home.pl świadczy usługę Office365, na mocy umowy o współpracy z firmą Microsoft Ireland 
Operations Limited Carmanhall Rd Dublin, Co Dublin, Irlandia 18 (zwaną dalej: 
Producentem). 

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie home.pl oraz na stronie internetowej 
https://home.pl/regulaminy. 
 

§2 Przedmiot Oferty 
 

1. Oferta obejmuje świadczenie przez home.pl trzech rodzajów usługi Office365:  
a. Office 365 Business Esssentials 
b. Office 365 Business 
c. Office 365 Business Premium 

2. Specyfikacja Usługi Office365 oraz Cennik, dostępne są na stornie https://home.pl/office365. 
3. Usługa Office365 jest świadczona w Okresach abonamentowych obejmujących 1 miesiąc 

kalendarzowy lub 12 miesięcy kalendarzowych. 
4. Wybór rodzaju usługi Office365 spośród opisanych w pkt 1 oraz Okresu abonamentowego 

spośród wskazanych w pkt 3 następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta. 
 

§3 Czas trwania Oferty 
 

1. Oferta ważna od 17.11.2014 r. do odwołania. 
2. Oferta określona postanowieniami Regulaminu może odwołana przez home.pl w każdym 

czasie, bez podania przyczyny, co jednak w żadnym stopniu nie wpływa na uprawnienia 
uzyskane przez Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi Office365 przed dniem 
odwołania Oferty.  
 

§4 Uczestnicy i Oferta 
 

1. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i jednostek organizacyjnych posiadających 
zdolność prawną, które w trakcie trwania Oferty:  

a. zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz 
b. zaakceptują postanowienia Regulaminu sieci home.pl, oraz 
c. zaakceptują postanowienia licencji Producenta na Oprogramowanie  konieczne do 

korzystania z usługi Office365- Umowa Microsoft Online Subscription, dostępnej na 



	  
stronie Producenta http://azure.microsoft.com/pl-‐pl/support/legal/subscription-‐
agreement, oraz 

d. dokonają zamówienia i zapłaty za usługę Office365. 
 
§5 Dostęp do Oprogramowania 
 

1. Po otrzymaniu przez home.pl zapłaty za usługę Office365, Klient otrzyma za pośrednictwem 
wiadomości email informacje niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej 
Producenta portal.office.com w celu uzyskania licencji na Oprogramowanie konieczne do 
korzystania z usługi Office365. 

2. Po zalogowaniu się na stronie Producenta Klient samodzielnie dokonuje pobrania 
Oprogramowania koniecznego do korzystania z usługi Office365. 

3. Pobranie Oprogramowania następuje w trybie licencjonowanym na okres właściwy dla 
zamówionego rodzaju usługi Office365, licząc od dnia jego aktywacji. Oprogramowanie 
działa wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych ze dokumentacją Producenta 
właściwego dla danej wersji Oprogramowania. 
 

§6 Gwarancja 
 
Oprogramowanie konieczne do korzystania z usługi Office365 aktywowane w ramach Oferty objęte 
jest gwarancją Producenta, na zasadach określonych w licencji Producenta, o której mowa w § 4 pkt 1 
lit. c. 
 
§ 7 Rozwiązanie umowy.  
 
 

1. Klient  zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług wskazanych w § 2 pkt 1 
zarejestrowanych na warunkach niniejszego Regulaminu przed upływem Okresu 
abonamentowego na który została zawarta.  

2. W przypadku wypowiedzenia umowy w zakresie usług wskazanych w § 2 pkt 1 
zarejestrowanych na warunkach niniejszego Regulaminu przez Klienta przed upływem okresu 
wskazanego w pkt 1, z przyczyn niezależnych od home.pl, Klient będzie zobowiązany 
zapłacić home.pl, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 
ceną standardową wynikającą z cennika home.pl obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a 
ceną promocyjną wskazaną w Ofercie, ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na 
zasadach Oferty. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy w zakresie usług wskazanych w § 2 pkt 1 
zarejestrowanych na warunkach niniejszego Regulaminu przez Klienta będącego 
Konsumentem lub home.pl w zakresie usług wskazanych w § 2 pkt 1, przed upływem okresu 
wskazanego w pkt 1 od dnia zawarcia umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od home.pl i 
niezależnych od Klienta będącego Konsumentem, home.pl będzie zobowiązany zapłacić 
Klientowi będącemu Konsumentem, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 
ceną standardową wynikającą z cennika home.pl obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a 
ceną  promocyjną wskazaną w Ofercie, ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na 
zasadach promocyjnych. 
 

§ 8 Postanowienia końcowe.  
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci 
home.pl dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy oraz licencja Producenta- Umowa Microsoft 



	  
Online Subscription- dostępna na stronie http://azure.microsoft.com/pl-‐
pl/support/legal/subscription-‐agreement. 
 


