Zatwierdzony Uchwałą nr 59/2022 Zarządu home.pl z dnia 20.05.2022
Obowiązuje od dnia 23.05.2022

Regulamin Usług Windows 11 Home i Windows 11 Pro
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usług Windows 11 Home
i Windows 11 Pro (zwanych dalej: Usługami Windows 11) 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 (zwaną
dalej: home.pl).
2. home.pl świadczy Usługi Windows 11, na mocy umowy o współpracy z APN Promise S.A.
(ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa) oraz AB S.A. (ul. Europejska 4, 55-040 Magnice) – zwanymi
dalej Partnerami. Producentem Oprogramowania jest Microsoft Ireland Operations Limited Carmanhall
Rd, Dublin, Co Dublin, Irlandia (zwany 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 dużą literą, 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 Windows 11
1. Usługi Windows 11 są świadczone elektronicznie przez home.pl we współpracy z Partnerami. Zakres
zobowiązań home.pl obejmuje wykonanie na rzecz klienta zespołu czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do umożliwienia Klientowi uzyskania dostępu do Usług Windows 11.
2. Specyfikacje Usług Windows 11 oraz Cennik, dostępne są na stronach internetowych pod adresami:
https://home.pl/microsoft-windows-11-home/,

https://home.pl/microsoft-windows-11-pro/

oraz

https://home.pl/cennik/.
3. Wybór rodzaju nabywanej Usługi Windows 11 oraz jej parametrów, następuje na etapie składania
zamówienia przez Klienta.
4. home.pl nie jest stroną umowy licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania. Umowa licencyjna na
korzystanie z Oprogramowania zawierana jest pomiędzy Klientem a Producentem.
5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług Windows 11 jest:
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a) posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, w wersji obowiązującej w dniu zawarcia
Umowy z home.pl na korzystanie z Usług Windows 11 , oraz
d)

zaakceptowanie

postanowień

umowy

licencyjnej

na

korzystanie

z

Oprogramowania,

udostępnionej podczas instalacji Oprogramowania na urządzeniu docelowym, oraz
e) aktywowanie Oprogramowania w sposób opisany w § 3 poniżej, w terminie 3 dni od dnia zawarcia
Umowy o świadczenie Usługi Windows 11.

§ 3 Dostęp do Oprogramowania
1. Po otrzymaniu przez home.pl zapłaty należności z tytułu zakupu Usług Windows 11, Klient otrzyma za
pośrednictwem wiadomości email kod aktywujący Oprogramowanie i informacje niezbędne do
aktywowania Oprogramowania.
2. Pobranie i korzystanie z Oprogramowania następuje na warunkach określonych w umowie licencyjnej
Producenta, o której mowa w §2 pkt 5 lit. d) powyżej, na czas trwania tej umowy licencyjnej, liczony od
dnia aktywacji Oprogramowania.
3. Oprogramowanie działa wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych ze specyfikacją
Producenta

właściwą

dla

danej

wersji

Oprogramowania

i

dostępną

pod

adresem

https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-11-specifications.
4. Wskutek dokonywanej przez Producenta aktualizacji/rozwoju Oprogramowania, niektóre funkcje
Oprogramowania mogą ulec modyfikacji w tracie trwania Umowy o świadczenie Usług Windows 11. W
takim przypadku Klient – w celu dalszego korzystania z Oprogramowania – może być zobowiązany do
akceptacji nowej wersji umowy licencyjnej.

§4 Gwarancja.
Oprogramowanie aktywowane w ramach umowy o świadczenie przez home.pl Usług Windows 11 objęte
jest gwarancją Producenta, na zasadach określonych w umowie licencyjnej Producenta, o której mowa w §
2 pkt 5 lit. d) powyżej.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje:
a) umowa licencyjna Producenta, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. d). 2 powyżej,
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b) Regulamin

sieci

home.pl,

dostępny

na

stronie

internetowej

pod

adresem

https://home.pl/regulaminy.
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. Do Usług Windows 11 objętych niniejszym Regulaminem nie stosuje się opublikowanych na stronie
https://home.pl/regulaminy:
a) Regulaminu Usług Microsoft, oraz
b) innych regulaminów dotyczących produktów Producenta,
- o ile w tych regulaminach wyraźnie nie zostanie zastrzeżone inaczej.

