
 

Regulamin	  usługi	  szkolenia	  Office	  365	  

	  

§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi szkolenie Office365 (zwanej 

dalej: Ofertą) 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 852210325, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 197 600 złotych w 

całości opłaconym (zwanej dalej: home.pl).  

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie home.pl oraz na stronie internetowej 

https://home.pl/regulaminy. 

§2 Przedmiot Oferty 

 
1. Oferta obejmuje świadczenie przez home.pl usługi szkolenia Office365 polegającej 

na prezentacji usługi Office 365, nauki logowania się do niej i jej obsługi oraz 

wykorzystania jej narzędzi do efektywnej pracy. 

2. Usługa szkolenia Office365 dostępna jest w dwóch pakietach: 

a. szkolenia Office365 poziom podstawowy, 

b. szkolenia Office365 poziom zaawansowany. 

3. Opis pakietów stanowi Załącznik do Regulaminu.. 

4. Wybór pakietu spośród opisanych w pkt 2 następuje na etapie składania zamówienia 

usługi szkolenia Office365 przez Klienta. 



 

 2 

 

§3 Czas trwania Oferty 

 
1. Oferta ważna od dnia 01.04.2015 roku do odwołania. 

 

§4 Uczestnicy i Oferta 

 
1. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami 

prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i jednostek 

organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania Oferty:  

a. zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz 

b. zaakceptują postanowienia Regulaminu sieci home.pl, oraz 

c. dokonają zamówienia i zapłaty za usługę szkolenia Office365. 

1. Po otrzymaniu przez home.pl zapłaty za usługę szkolenia Office365, przedstawiciel 

home.pl skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia terminów szkoleń.   

2. Po zakończeniu szkoleń Klient wypełnia ankietę ewaluacyjną szkolenia, która stanowi 

Załącznik do Regulaminu i odsyła ja na adres office@home.pl  

§ 5 Postanowienia końcowe.  

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin 

sieci home.pl dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy oraz powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 


