Regulamin świadczenia usługi udostępniania kodów dostępu do aktywowania licencji do
korzystania z oprogramowania Subiekt123

§1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje szczegółowe zasady udostępniania
drogą elektroniczną 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 KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP
8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.294.000,00 złotych w całości opłaconym
(zwaną dalej: home.pl) kodów służących do aktywowania licencji do korzystania z
oprogramowania Subiekt 123 (zwanych dalej: Kodami Subiekt123).
2. home.pl udostępnia drogą elektroniczną Kody Subiekt123 służące do aktywowania licencji do
korzystania z oprogramowania Subiekt 123, którego producentem jest InsERT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, numer KRS 0000306888(zwanej dalej:
Producentem).
3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem https://
home.pl/regulaminy.
4. Zawarte w Regulaminie terminy, które zostały zapisane z dużej litery, mają znaczenie nadane
im w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://
home.pl/regulaminy (zwanym dalej: Regulamin sieci home.pl), o ile definicje tych terminów
nie zostały zawarte bezpośrednio w Regulaminie.

§2

Zasady korzystania z Kodów Subiekt123
1. Opis Kodów Subiekt123 i zakresu świadczeń Klienta, korzystającego z Kodów Subiekt123,
dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://subiekt123.pl/
2. Opis i Cennik Kodów Subiekt123, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem
https://home.pl/subiekt-123
3. Wybór rodzaju Kodów Subiekt123 spośród opisanych na stronie internetowej wskazanej w pkt
2 powyżej, wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w tym wybór Okresu
abonamentowego następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.
4. home.pl jedynie udostępnia drogą elektroniczną Kody Subiekt123 służące do aktywowania
licencji do korzystania z oprogramowania Subiekt123 i nie udziela licencji do oprogramowania
Subiekt123, ani usług związanych z korzystaniem z oprogramowania Subiekt123.
5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Kodów Subiekt123 jest:
a) uiszczenie na rzecz home.pl w całości opłat z tytułu Kodów Subiekt123, oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, w wersji obowiązującej w chwili
składania zamówienia przez Klienta, oraz

d) zaakceptowanie postanowień zasad korzystania z licencji na oprogramowanie Subiekt123
podczas aktywowania dostępu do oprogramowania Subiekt123 na stronie internetowej pod
adresemhttps://subiekt123.pl/ z wykorzystaniem Kodów Subiekt123, oraz
e) aktywowanie dostępu do oprogramowania Subiekt123 na stronie internetowej pod
adresemhttps://subiekt123.pl/z wykorzystaniem Kodów Subiekt123, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania od home.pl Kodów Subiekt123 w formie wiadomości
elektronicznej (dzień otrzymania wiadomości elektronicznej stanowi dzień, w którym
home.pl wprowadziło wiadomość email zawierającą Kody Subiekt123 do środka
komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią), oraz
f) spełnienie innych warunków określonych w regulaminach i zasadach wskazanych w lit. b)d) powyżej.
6. Kody Subiekt123 udostępnione na podstawie Regulaminu upoważniają do korzystania z
oprogramowania Subiekt123 wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin
sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy oraz
zasady, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. d) powyżej.
home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu
nowym. Zmiana Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu
postanowień Regulaminu sieci home.pl dotyczących zmian/ wprowadzania nowego
Regulaminu sieci home.pl.
home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu poprzez zmianę
typów i rodzajów Kodów Subiekt123 (rozszerzanie i ograniczanie, dodanie nowych). Zmiana
taka nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu przepisów prawa oraz Regulaminu sieci
home.pl. Zmiana taka nie wpływa na korzystanie z Kodów Subiekt123 udostępnionych przed
jej wprowadzeniem.

