
Regulamin Usługi SEMSTORM.  

§1. Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia Usługi 
SEMSTORM (zwaną dalej: Usługą SEMSTORM) home.pl Spółkę Akcyjną, z siedzibą w 
Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000431335, posiadającą NIP 8522103252, REGON 811158242, kapitał zakładowy w 
wysokości 1.233.400,00 PLN w całości opłacony (zwaną dalej: home.pl).  

2. Usługa SEMSTORM jest świadczona przez home.pl we współpracy z Partnerem tj. 
SEMSTORM International sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000587602, NIP: 9512401362, REGON: 363052435, 
Kapitał zakładowy - 200 000,00 zł. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy.  

§2. Zasady korzystania z Usługi SEMSTORM.  

1. Usługa SEMSTORM to usługa świadczona elektronicznie przez home.pl, polegająca na 
umożliwieniu Klientowi monitorowanie statusu jego pozycji w wyszukiwarkach internetowych.  
Szczegółowy opis Usługi SEMSTORM zawiera Specyfikacja Usługi SEMSTORM, dostępna 
na stronie internetowej home.pl pod adresem: https://home.pl/semstorm. Cennik, dostępny jest 
na stronie internetowej home.pl pod adresem: https://home.pl/cennik 

2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi SEMSTORM jest:  
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz  
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz  
c) zaakceptowanie i zobowiązanie się do spełnienia warunków technicznych koniecznych do 

korzystania z Usługi SEMSTORM  
d) uiszczenie z góry opłaty z tytułu Usługi SEMSTORM, określonej w Specyfikacji Usługi 

SEMSTORM oraz w Cenniku, dostępnych na stronie internetowej pod adresem: 
https://home.pl, oraz 

e) w przypadku, gdy  Klient posiada już konto aplikacji SEMSTORM, podanie unikalnych, nie 
użytych wcześniej wymaganych danych (adresu email) niezbędnych do założenia 
odrębnego indywidualnego panelu/konta administracyjnego do korzystania z Usługi - 
niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM, oraz  

f) brak indywidualnego panelu/konta administracyjnego do korzystania z Usługi SEMSTORM 
zarejestrowanego u Partnera założonego w ramach korzystania z Usługi SEMSTORM 
zamówionych u Partnera lub innych jego partnerów niż home.pl, oraz 

g) spełnienie warunków wskazanych w Regulaminach wymienionych w lit. a)-b) powyżej. 
3. home.pl rozpoczyna wykonywanie działań w ramach  Usługi SEMSTORM w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM i uiszczenia przez 
Klienta opłaty wskazanej w pkt 2 lit d) powyżej. 

 

§3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM.  

1. Umowa o świadczenie Usługi SEMSTORM zawierana jest pomiędzy home.pl a Klientem na 
czas oznaczony obejmujący Okres abonamentowy Usługi  SEMSTORM.  

2. Umowa o świadczenie Usługi SEMSTORM może być rozwiązana przed upływem Okresu 
abonamentowego Usługi SEMSTORM przez Klienta lub jego następców prawnych, którzy stali 



się stroną Umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM w ramach sukcesji uniwersalnej lub 
singularnej, jedynie w następstwie okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
home.pl. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, następuje na zasadach określonych w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na 
stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy.  

3. Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM przez Klienta lub jego następców 
prawnych, którzy stali się stroną Umowy o świadczenie Usługi SEMSTORM w ramach sukcesji 
uniwersalnej lub singularnej nie znajdują zastosowania zapisy Regulaminu sieci home.pl, 
dostępnego na stronie internetowej pod adresem 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 pod adresem 
https://home.pl/regulaminy. 

§ 4. Postanowienia końcowe.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu 
sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy. 

 

 


