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Regulamin usługi umożliwienia aktywowania licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl.  

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje szczegółowe zasady umożliwienia 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 KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 

1.294.000,00 złotych w całości opłaconym (zwaną dalej: home.pl) aktywowania licencji do korzystania 

z aplikacji zarezerwuj.pl (zwanej dalej: Aplikacją zarezerwuj.pl).  

2. Producentem Aplikacji zarezerwuj.pl jest InsERT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Jerzmanowskiej 2, numer KRS 0000306888 (zwana 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 z dużej litery, mają znaczenie nadane im w 

Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na  stronie internetowej pod adresem https:// home.pl/regulaminy 

(zwanym dalej: Regulamin sieci home.pl), o ile definicje tych terminów nie zostały zawarte bezpośrednio 

w Regulaminie. 

§2 Zasady korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl 

1. Opis Aplikacji zarezerwuj.pl i zasad korzystania z niej, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 

https://zarezerwuj.pl/. 

2. Cennik, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/cennik/ 

3. home.pl jedynie umożliwia aktywowanie licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl w sposób 

opisany w pkt 4 poniżej, home.pl nie udziela licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl, ani usług 

związanych z korzystaniem z Aplikacji zarezerwuj.pl. 

4. home.pl umożliwia aktywowanie licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl poprzez: 

a) dystrybucję kodów (zwanych dalej: Kodami) umożliwiających Klientowi aktywowanie na stronie 

Producenta licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl poprzez przesłanie w formie wiadomości 

elektronicznej Klientowi Kodów i instrukcji skorzystania z nich w celu aktywacji licencji do 

korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl, albo 

b) pośredniczenie w aktywowaniu licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl - polegające na 

umieszczeniu na stronie home.pl informacji o Aplikacji zarezerwuj.pl, założeniu dla danego Klienta 

konta partnerskiego, w skutek czego Klient otrzymuje w formie wiadomości elektronicznej od 

Producenta instrukcje w zakresie czynności koniecznych do założenia konta u Producenta i aktywacji 

licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl. 

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl jest: 
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a) uiszczenie na rzecz home.pl w całości opłat z tytułu umożliwienia aktywowania licencji do 

korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl, oraz 

b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz 

c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, w wersji obowiązującej w chwili składania 

zamówienia przez Klienta, oraz 

d) zaakceptowanie postanowień zasad korzystania z licencji w zakresie Aplikacji zarezerwuj.pl, w tym 

określonych w Regulaminie aplikacji zarezerwuj.pl – dostępnym na stronie  

https://zarezerwuj.pl/regulamin podczas aktywowania licencji do korzystania z Aplikacji 

zarezerwuj.pl, oraz 

e) aktywowanie licencji do korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl na stronie internetowej Producenta 

pod adresem https://zarezerwuj.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania w formie 

wiadomości elektronicznej instrukcji w zakresie czynności koniecznych do  aktywacji licencji do 

korzystania z Aplikacji zarezerwuj.pl (dzień otrzymania wiadomości elektronicznej w taki sposób, 

żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią), oraz 

f) spełnienie innych warunków określonych w regulaminach i zasadach wskazanych w lit. b)-d) 

powyżej. 

6. Kody udostępnione na podstawie Regulaminu oraz aktywowanie licencji do korzystania z Aplikacji 

zarezerwuj.pl w sposób opisany w pkt 4 lit. b) powyżej, upoważniają do korzystania z Aplikacji 

zarezerwuj.pl wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci 

home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy oraz zasady, o 

których mowa w § 2 pkt 5 lit. d) powyżej. 

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.  
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