Zatwierdzony Uchwałą nr 47/2021 Zarządu home.pl z dnia 17.03.2021
Obowiązuje od dnia 19.03.2021

Regulamin Usług Microsoft Azure
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług Microsoft Azure (zwanych dalej:
Usługami Microsoft Azure) 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 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 294 000,00 złotych w całości opłaconym
(zwanej dalej: home.pl).
2. home.pl świadczy Usługi Microsoft Azure, 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 Zasady korzystania z Usług Microsoft
1. Usługi Microsoft Azure stanowią zestaw usług (produktów) dostępnych w chmurze – za
pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Azure, dostępnej pod adresem
internetowym https://portal.azure.com , zwanej dalej Platformą Microsoft Azure. Szczegółowy
opis usług (produktów) dostępnych poprzez Platformę Microsoft Azure, ich parametry
techniczne oraz funkcjonalności (dalej Specyfikacja) są dostępne na stronie internetowej pod
adresem https://azure.microsoft.com/pl-pl/
2. home.pl jest zobowiązany wyłącznie do zapewnienia Klientowi dostępu do platformy Microsoft
Azure. Przy czym przez zapewnienie dostępu do Platformy Microsoft Azure należy rozumieć
następujące czynności: utworzenie przez home.pl subskrypcji usługi Microsoft Azure wraz z
nadaniem dostępu administratorowi usługi wskazanemu przez Klienta. Odpowiedzialność za
zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego działania Platformy Microsoft Azure spoczywa w
całości na Producencie. Rola home.pl ogranicza się do pośredniczenia w dostępie do platformy
Microsoft Azure oraz prowadzenia rozliczeń.
3. Określenie szczegółowych parametrów nabywanej Usługi Microsoft Azure oraz wybór Okresu
abonamentowego, na jaki jest nabywana Usługa jest dokonywane przez Klienta na etapie
składania zamówienia.
4. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z Usług Microsoft Azure jest:
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a) zawarcie przez Klienta z home.pl umowy ramowej,
b) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie
internetowej https://home.pl/regulaminy, oraz
d) zaakceptowanie postanowień umów licencyjnych Producenta koniecznych do korzystania
z Usług
Microsoft Azure, dostępnych na stronie internetowej Producenta
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/ , oraz
e) zalogowanie na Platformie Microsoft Azure.

§3 Dostęp do Usług Microsoft Azure
1. Po utworzeniu przez home.pl subskrypcji, Klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości email
informacje niezbędne do logowania do Platformy Microsoft Azure.
2. Warunki techniczne, które musi spełniać urządzenie Klienta w celu korzystania z Usług
Microsoft Azure określa Specyfikacja.

§4 Gwarancja
Usługi Microsoft Azure objęte są gwarancją Producenta, na zasadach określonych w umowach
licencyjnych Producenta, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. d

§5 Rozwiązanie umowy o świadczenie przez home.pl Usług
Microsoft Azure
1. Umowa o świadczenie Usług Microsoft Azure zawierana jest pomiędzy home.pl a Klientem na
czas oznaczony obejmujący Okres Abonamentowy wybrany przez Klienta spośród dostępnych
opcji.
Umowa o świadczenie Usług Microsoft Azure może być rozwiązana przed upływem Okresu
Abonamentowego, wskazanego w pkt 1, przez Klienta jedynie w następstwie okoliczności za
które odpowiedzialność ponosi wyłącznie home.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi
Microsoft Azure, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na zasadach określonych w
pierwszej kolejności w licencji Producenta, o której mowa w § 2 pkt 4 lit d, a w zakresie w niej
nieuregulowanym na zasadach określonych w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na
stronie internetowej https://home.pl/regulaminy.
2. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Microsoft Azure przez Klienta nie znajdują
zastosowania zapisy Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej
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https://home.pl/regulaminy, przewidujące możliwość rozwiązania przez Klienta umowy
zawartej z home.pl w trybie wypowiedzenia z innych przyczyn niż wskazane w pkt 2 powyżej, z
wyjątkiem zapisu przewidującego możliwość wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej z
home.pl w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub Regulaminu sieci home.pl,
dostępnego na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy.

§6 Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin
sieci home.pl, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy oraz umowy licencyjne
Producenta o których mowa w § 2 pkt 4 lit. d.

2.

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.

3.

Regulamin wchodzi w życie
https://home.pl/regulaminy.
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