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Regulamin Usługi Wsparcie obsługi starszych wersji PHP 

 

§1 Postanowienia ogólne. 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi wsparcie 

obsługi starszych wersji PHP (zwanej dalej: Usługą wsparcie PHP) 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, (zwaną dalej: home.pl). 

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

https://home.pl/regulaminy. 

 

§2 Zasady korzystania z Usługi wsparcie PHP. 

 

1. Usługa wsparcie PHP to usługa świadczona elektronicznie przez home.pl, która obejmuje odpłatne 

udostępnienie Klientowi przez home.pl możliwości włączenia obsługi interpreterów skryptów PHP 

innych niż aktualnie wspierane zgodnie z kalendarzem: https://www.php.net/supported-versions.php   

2. Parametry Usługi wsparcie PHP, w tym między innymi: dostępności wybranych interpreterów 

skryptów PHP oraz funkcjonalności dodatkowych - określa Specyfikacja Usługi wsparcie PHP oraz 

Cennik, które są dostępne na stronie internetowej home.pl, pod adresem: https://home.pl. Do 

korzystania z Usługi wsparcie PHP niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. 

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi wsparcie PHP jest: 

1) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz 

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

adresem: https://home.pl/regulaminy oraz 

3) uiszczenie opłat z tytułu Usługi wsparcie PHP zgodnie z Cennikiem. 

 

§ 3 Rozwiązanie umowy o świadczenie przez home.pl Usługi wsparcie PHP: 

 

1. Umowa o świadczenie Usługi wsparcie PHP zawierana jest pomiędzy home.pl a Klientem na czas 

oznaczony obejmujący Okres Abonamentowy określony w Specyfikacji oraz w Cenniku. 
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2. Umowa o świadczenie Usługi wsparcie PHP może być rozwiązana przed upływem Okresu 

Abonamentowego, wskazanego w pkt 1, na zasadach określonych w Regulaminie sieci home.pl, 

dostępnym na stronie internetowej https://beta.home.pl/regulaminy. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu sieci 

home.pl. 

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Specyfikacji Usługi wsparcie PHP poprzez zmianę 

parametrów Usługi (rozszerzanie i ograniczanie, dopisywanie nowych). Zmiana taka nie stanowi 

zmiany Regulaminu w rozumieniu przepisów prawa oraz w rozumieniu Regulaminu sieci home.pl. 

Zmiana taka nie wpływa na korzystanie z Usługi wsparcie PHP na podstawie umów zawartych przed 

jej wprowadzeniem. 

3. 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.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: 

https://home.pl/regulaminy i ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych po dniu jego wejścia 

w życie. 
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