Zatwierdzony Uchwałą nr 68/2021 Zarządu home.pl z dnia 31.05.2021
Obowiązuje od dnia 01.06.2021

Regulamin Usług CorelDRAW

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady korzystania z usług
CorelDRAW (zwanych dalej: Usługami CorelDRAW) zamówionych w home.pl Spółce Akcyjnej z
siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej 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 1 294 000,00 złotych
w całości opłaconym (zwanej dalej: home.pl).
2. home.pl udostępnia Usługi CorelDRAW, na mocy umowy o współpracy z Partnerami (zwanym
dalej: Partnerami) będącymi dystrybutorami oprogramowania wymaganego do korzystania z
tych usług (dalej: Oprogramowanie). Producentem oprogramowania jest Corel Corporation
1600 Carling Avenue Ottawa ON K1Z 8R7 Kanada (dalej: Producent).
3. Regulamin dostępny jest
https://home.pl/regulaminy.
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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 (dalej: Regulamin sieci home.pl), o ile definicje tych terminów nie
zostały zawarte bezpośrednio w Regulaminie.
§2 Zasady korzystania z Usług CorelDraw
1. Specyfikacje Usług CorelDRAW oraz Cennik, dostępne są na stronie internetowej pod
adresami: https://home.pl/coreldraw-essentials/, https://home.pl/coreldraw-graphic-suite/,
https://home.pl/coreldraw-graphic-suite-enterprise/ i https://home.pl/coreldraw-standard/.
2. Wybór rodzaju nabywanej Usługi CorelDRAW, wymienionych w Załączniku nr 1 następuje na
etapie składania zamówienia przez Klienta.
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług CorelDRAW jest:
a. zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz
b. zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz
c. zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej Producenta na korzystanie
z Oprogramowania, udostępnionej w zależności od rodzaju Usługi CorelDRAW podczas
instalacji Oprogramowania na urządzeniu docelowym oraz
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d. aktywowanie Usługi CorelDRAW (Oprogramowania) w sposób opisany w § 3 w terminie
3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy na korzystanie z Usługi CorelDRAW,
oraz
e. uiszczenie należności z tytułu Usług CorelDRAW.
4. W przypadku niektórych Usług CorelDRAW wymagane jest przekazanie przez home.pl danych
osobowych/danych spółki za pośrednictwem Partnera do Producenta w celu zamówienia
usługi.
§3 Dostęp do Oprogramowania
1. W zależności od rodzaju Usługi CorelDRAW po otrzymaniu przez home.pl zapłaty należności z
tytułu zakupu Usług CorelDRAW, Klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości email:
a)
b)

kod aktywujący Oprogramowanie i informacje
Oprogramowania, albo
informację o Odnowieniu Usługi CorelDRAW.

niezbędne

do

aktywowania

2. Korzystanie z Oprogramowania następuje na warunkach określonych w umowie licencyjnej
Producenta, o której mowa w §2 pkt. 3 lit. c) powyżej.
3. Oprogramowanie działa wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych ze specyfikacją
Producenta właściwą dla danej wersji Oprogramowania.
4. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wskutek
dokonywanej przez Producenta aktualizacji/rozwoju Oprogramowania, niektóre funkcje
Oprogramowania mogą ulec modyfikacji w tracie trwania Umowy na korzystanie z Usług
CorelDRAW.
§4 Gwarancja
Oprogramowanie wykorzystywane w ramach Usług CorelDRAW objęte jest gwarancją
Producenta, na zasadach określonych w umowie licencyjnej Producenta, o której mowa w § 2
pkt 3 lit. c) powyżej.

§5 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin
sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy
oraz umowa licencyjna Producenta, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. c) powyżej.

