
Regulamin Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników 

 

§1 Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi TeamViewer: Szkolenie dla 

użytkowników (zwanej dalej: Usługą TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników 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, (zwaną dalej: 

home.pl). 

2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy. 

 

§2 Zasady korzystania z Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników 

1. Usługa TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników to usługa świadczona elektronicznie przez 

home.pl. Szczegółowy opis Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników zawiera Załącznik 

nr 1 do regulaminu Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników dostępny na stronie 

internetowej http://home.pl/  

2. Opis należności z tytułu Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników zawiera Cennik, 

dostępny na stronie internetowej http://home.pl. 

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników jest: 

a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 

b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej 

https://home.pl/regulaminy, oraz 

c) uiszczenie na rzecz home.pl należności z tytułu Usługi TeamViewer: Szkolenie dla 

użytkowników, oraz 

d) uzgodnienie z konsultantem home.pl w trybie wiadomości elektronicznej szczegółowego 

zakresu Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników, w tym miejsca i terminów 

szkoleń.  

4. Po otrzymaniu należności z tytułu Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników konsultant 

home.pl uzgodni z Klientem w trybie wiadomości elektronicznej szczegółowy zakres szkoleń w 

ramach Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników, w tym miejsce i termin tych szkoleń.  

 

§3. Czas trwania umowy o świadczenie Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników 

Umowa o świadczenie Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników zawierana jest pomiędzy 

home.pl a Klientem na czas konieczny do przeprowadzenia szkoleń uzgodnionych pomiędzy Klientem 

a konsultantem w sposób opisany w § 2 pkt 3 lit. d) powyżej, (zwany dalej: Okresem abonamentowym 

Usługi TeamViewer: Szkolenie dla użytkowników). 

 

 

 



§ 4 Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci 

home.pl, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy.  



 


