Regulamin Sklepu ze stylami graficznymi
§ 1 Definicje
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: 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1
233 400 złotych w całości opłaconym.
2. Usługa - usługa w przedmiocie stylu graficznego (tzw. skórki) wykorzystywana w ramach usługi Sklepu
internetowego eSklep, dostępna do zakupu bezpośrednio przez Administratora, w Panelu
Administracyjnym sklepu, świadczona na rzecz Administratora.
3. Administrator sklepu, Administrator - podmiot korzystający z usługi Sklepu internetowego eSklep w
okresie testowym podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usługi Sklepu internetowego
eSklep lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
4. Sklep internetowy eSklep - serwis internetowy umożliwiający Administratorowi sklepu sprzedaż, a
klientowi Sklepu internetowego eSklep zakup oferowanych za jego pomocą produktów i/lub usług.
5. Panel Administratora sklepu - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Sklepem internetowym
eSklep, udostępniona Administratorowi sklepu jako część integralna usługi Sklepu internetowego
eSklep.
6. Panel Administracyjny - narzędzie do zarządzania usługami home.pl dostępne po zalogowaniu się
przez Administratora pod adresem https://panel.home.pl.
7. Regulamin sklepu - Regulamin Usługi Sklepu Internetowego, dostępny na stronie internetowej pod
adresem: https://home.pl/regulaminy/
8. Regulamin - niniejszy Regulamin.
§ 2 Dostęp do Usługi
1. Korzystać z Usługi może wyłącznie Administrator, który zaakceptował niniejszy Regulamin.
2. Usługa może być wykorzystywana jedynie w ramach Sklepu internetowego eSklep, dla którego została
zakupiona, a jej poszczególne elementy (grafiki) nie mogą być wykorzystywane przez Administratora w
ramach innego sklepu internetowego posiadanego przez Administratora sklepu, w tym innego Sklepu
internetowego eSklep posiadanego przez Administratora sklepu.
3. Możliwe jest dokonanie zakupu nieograniczonej ilości Usług.
4. Dla jednego Sklepu internetowego eSklep możliwy jest zakup jednego stylu graficznego danego typu.
5. Akceptując niniejszy Regulamin, Administrator będący Konsumentem oświadcza, iż został
poinformowany przez home.pl o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta - prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od
jej zawarcia - żąda oraz wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez home.pl przed upływem terminu 14
dniowego od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi mając świadomość, że żądanie to i wyrażenie
tej zgody powoduje wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta.
6. home.pl w związku ze świadczeniem Usługi, udziela Administratorowi licencji wyłącznej na korzystanie
ze stylu graficznego bez żadnych ograniczeń terytorialnych wyłącznie w zakresie koniecznym do jego
wykorzystania w ramach Sklepu internetowego eSklep, dla której styl graficzny został zakupiony w
okresie korzystania przez Administratora ze Sklepu internetowego eSklep, dla której styl graficzny został
zakupiony, w zakresie rozpowszechniania stylu graficznego poprzez wprowadzanie zapisów do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i
udostępniania ich użytkownikom takich sieci.

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora sklepu
1. Administrator może utworzyć kopię zakupionej Usługi i edytować jej pliki.
2. W przypadku utworzenia przez Administratora kopii zakupionego stylu graficznego, jest on
odpowiedzialny za wprowadzanie aktualizacji do poszczególnych plików tego stylu graficznego.
3. W przypadku wprowadzania przez Administratora modyfikacji do plików zakupionego stylu
graficznego, home.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Sklepu internetowego eSklep lub
też niektórych jego elementów. W takim wypadku obowiązek aktualizacji plików stylu spoczywa na
Administratorze.
§ 4 Prawa i obowiązki home.pl
1. home.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
Regulaminie świadczenia sieci home.pl oraz Regulaminie sklepu, dostępnych na stronie internetowej
pod adresem: https://home.pl/regulaminy/
2. W przypadku wprowadzenia do Sklepu internetowego eSklep aktualizacji wymagających zmian kodu w
plikach Usługi, home.pl ma 7 dni roboczych, od dnia aktualizacji Sklepu internetowego eSklep, do
wdrożenia stosownych poprawek.
§ 5 Płatność
1. Płatność za Usługę realizowana jest wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej obsługiwany
przez Operatora PayU.
2. Aktywacja Usługi poprzez automatyczne zainstalowanie zakupionego stylu graficznego w Sklepie
internetowym eSklep Administratora następuje po uznaniu rachunku bankowego home.pl kwotą
stanowiącą równowartość należności za Usługę.
3. Po dokonaniu aktywacji, o której mowa powyżej, Usługa pojawia się jako dodatkowa pozycja na liście
dostępnych styli graficznych Sklepu internetowego eSklep.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Administrator:
a) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem oraz
Regulaminami wskazanymi w § 4 pkt 1, w tym handlowych od home.pl w trybie wiadomości
elektronicznej oraz SMS,
b) wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie w związku ze świadczeniem Usługi faktur VAT w
formie elektronicznej,
c) akceptuje warunki sublicencji udzielonej mu przez home.pl w związku z świadczeniem Usługi,
o której mowa w § 2 pkt 6.
5. Po zakupie stylu graficznego, home.pl wyśle na adres email, podany podczas zamawiania Usługi,
stosowną fakturę VAT.
§ 6 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Regulamin sieci home.pl oraz
Regulamin sklepu, dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl/regulaminy/

