Regulamin Usługi Prestahosting
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Prestahosting (zwanej dalej: Usługą
Prestahosting) 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, (zwanej dalej:
home.pl).
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy.
§ 2 Zasady korzystania z Usługi Prestahosting
1. Usługa Prestahosting to usługa świadczona elektronicznie przez home.pl, polegająca na
świadczeniu usługi hostingu (odpłatne udostępnienie Klientowi przez home.pl usług polegających
na udostępnianiu Klientom możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci
WWW) wraz z automatyczną instalacją aplikacji PrestaShop, umożliwiającą Klientowi
prowadzenie sklepu internetowego.
2. Specyfikacja Usługi Prestahosting oraz pakietów w ramach, których jest świadczona, dostępna jest
na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl/prestahosting.
3. Cennik, dostępny jest na stronie internetowej home.pl pod adresem: https://home.pl.
4. Wybór rodzaju pakietu Usługi Prestahosting spośród opisanych w pkt 2 powyżej, następuje na
etapie składania zamówienia przez Klienta.
5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Prestahosting jest:
a. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
b. zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz
c. zaakceptowanie postanowień licencji, dostępnej na stronie internetowej pod adresem:
https://opensource.org/licenses/OSL-3.0, oraz
d. spełnienie innych warunków wskazanych w regulaminach, o których mowa w lit. a)-b)
powyżej, oraz w licencji, o której mowa w lit. c) powyżej, oraz
e. uiszczenia opłat z tytułu Usługi Prestahosting.
6. W ramach Usługi Prestahosting Klient uzyskuje dostęp do elementów koniecznych w celu
zarządzania bazami danych i zawartością serwera FTP. Klient wykonuje czynności opisane w
zdaniu poprzednim samodzielnie bez udziału home.pl i ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
tych czynności.
7. Podczas instalacji aplikacji PrestaShop, Klientowi mogą zostać udostępnione informacje w zakresie
dodatkowych, darmowych rozszerzeń (tzw. pluginy), zwiększających funkcjonalność aplikacji
PrestaShop.

8. Usługa Prestahosting nie obejmuje aktualizacji zainstalowanych na Usłudze Użytkownika aplikacji
PrestaShop, w związku z tym korzystając z Usługi Prestahosting Klient jest zobowiązany do
samodzielnego dokonywania aktualizacji każdej zainstalowanej aplikacji PrestaShop, w panelu
każdej z aplikacji.
9. Usługa Prestahosting nie obejmuje wsparcia technicznego home.pl przy instalacji rozszerzeń
wskazanych w pkt 7 powyżej. Usługa Prestahosting nie obejmuje także aktualizacji rozszerzeń
wskazanych w pkt 8 powyżej. W związku z tym Klient jest zobowiązany do samodzielnego
dokonywania instalacji i aktualizacji. rozszerzeń wskazanych w pkt 7 i 8 powyżej.
§ 3 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci
home.pl, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy oraz licencja, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. c.

