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§1. Definicje 
 
Ilekroć w Umowie użyto podanych niżej słów, należy je rozumieć w podanym w niniejszym paragrafie 
znaczeniu: 
1. Domena – unikalny ciąg znaków stanowiących adres Strony WWW, na potrzeby Umowy 

rozumiana jako domena określona w Formularzu zamówienia, stanowiąca własność Klienta lub 
rejestrowana przez INTERNET PLUS na rzecz Klienta w ramach Umowy; 

2. Formularz zamówienia – formularz wymieniany pomiędzy Stronami, na podstawie którego 
zawierana jest Umowa, który określa podstawowe elementy tej Umowy (w szczególności Strony, 
szczegółowy rodzaj Usługi, wysokość wynagrodzenia, czas obowiązywania Umowy); 

3. Hosting – dzierżawa przestrzeni na serwerze dla celów utrzymywania Strony WWW przez 
INTERNET PLUS na rzecz Klienta w ramach Umowy; 

4. Klient – będąca stroną Umowy osoba lub jednostka, bez względu na formę prawną, posiadająca 
status przedsiębiorcy; 

5. INTERNET PLUS – będąca stroną Umowy spółka HTTPS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jakuba 
Wujka 15/17, 61-581 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292597, numer REGON: 
300706736, numer NIP: 778-145-05-22, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych, 
wniesiony w całości;  

6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi na podstawie Umowy zawartej pomiędzy 
INTERNET PLUS a Klientem; 

7. Strona WWW – strona internetowa Klienta, do której może prowadzić Domena określona w 
Formularzu zamówienia, stworzona przez INTERNET PLUS na rzecz Klienta w ramach Umowy;  

8. Strony Umowy lub Strony – INTERNET PLUS i Klient, występujący razem lub oddzielnie; 
9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy INTERNET PLUS a Klientem w drodze wymiany Formularza 

zamówienia, której przedmiotem jest Usługa; na Umowę składa się Formularz zamówienia i 
Regulamin stanowiące jej integralne części i wspólnie określające prawa i obowiązki Stron z niej 
płynące;  

10. Usługa – przedmiot Umowy; Usługa może obejmować trzy elementy, to jest: stworzenie Strony 
WWW, rejestrację Domeny oraz Hosting; szczegółowy rodzaj Usługi określa Formularz 
zamówienia; ilekroć w Umowie jest mowa o Usłudze, chodzi o szczegółowy rodzaj Usługi 
wybrany w Umowie przez Strony; postanowień Regulaminu, które nie dotyczą rodzaju Usługi 
wybranej w Umowie przez Strony, nie stosuje się do tej Umowy Stron, to jest jeśli dany rodzaj 
Usługi nie obejmuje pewnych obowiązków INTERNET PLUS, zapisy Regulaminu dotyczące tych 
obowiązków nie stanowią części Umowy Stron i nie stosuje ich się do Stron. 

 

 
§2. Postanowienia ogólne 

 
1. Celem Regulaminu jest szczegółowe określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w związku 

z zawarciem i wykonywaniem Umowy. 



 

 

2. Umowa zawierana jest poprzez złożenie wzajemnych oświadczeń woli w drodze wymiany 
podpisanego Formularza zamówienia, co może nastąpić w dowolnej formie (pisemnie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy w inny sposób). 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu wskazanym jako rozpoczęcie Umowy w Formularzu zamówienia 
jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez INTERNET PLUS podpisanego przez Klienta 
egzemplarza Formularza zamówienia (lub jego kopii) przekazanego w formie pisemnej lub faksu 
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
 
 

§3. Tworzenie Strony WWW   
 
1. INTERNET PLUS zobowiązuje się do stworzenia Strony WWW według szczegółowych zasad 

określonych w Umowie. 
2. Procedura tworzenia Strony WWW: 

a) INTERNET PLUS przedstawia Klientowi szablony graficzne według, których może zostać 
stworzona Strona WWW.  

b) Strony w Formularzu zamówienia określają szablon graficzny, według którego zostanie 
stworzona Strona WWW. Z chwilą wskazania szablonu graficznego w Formularzu 
zamówienia staje się on integralną częścią tego Formularza zamówienia. 

c) W Formularzu zamówienia Strony mogą zapisać szczególne uwagi odnośnie tworzenia 
Strony WWW, w tym między innymi: ilość podstron, ustalenia dotyczące szczególnego 
funkcjonowania Strony, termin realizacji.  

d) W przypadku braku zastrzeżenia w Formularzu zamówienia odmiennych ustaleń, Strona 
WWW: 1) obejmuje do 20 podstron; 2) obejmuje wprowadzenie do 10.000 (słownie: dziesięć 
tysięcy znaków tekstu; 3) obejmuję wprowadzenie do 100 zdjęć 4) nie obejmuje animacji 
FLASH (a w przypadku, gdyby ustalony przez Strony w Formularzu zamówienia szablon 
graficzny zawierał takie animacje, INTERNET PLUS ma prawo do ich zastąpienia przez grafikę 
statyczną); 5) obejmuję 1 (jedną) polską wersję językową strony; 6) nie obejmuję systemu 
zarządzania treścią CMS, chyba że strony ustaliły inaczej lub INTERNET PLUS zadecydował o 
stworzeniu Strony WWW w oparciu o ten system. 

e) Strona WWW jest tworzona wyłącznie w oparciu o materiały (w szczególności zdjęcia, 
logotypy, gotowe treści tekstowe) przekazywane przez Klienta w formie elektronicznej. 
Zasady przekazywania materiałów wskazanych powyżej określa w szczególności ust. 3 
niniejszego paragrafu. INTERNET PLUS nie tworzy ani nie nabywa dla Klienta żadnych 
materiałów wskazanych powyżej.   

f) Klient przekazuje materiały, o których mowa w lit. e) powyżej, wraz z oświadczeniem, że 
stanowią one komplet tych materiałów, które chciałby zamieścić na Stronie WWW, w 
terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku 
odmiennych pisemnych ustaleń, przyjmuje się, że pierwsze przekazanie przez niego 
materiałów stanowi ich przekazanie w formie kompletnej.  

g) INTERNET PLUS przedstawi Klientowi Stronę WWW do akceptacji w terminie 21 (słownie: 
dwadzieścia jeden) dni od dnia przekazania przez Klienta kompletnych materiałów, o których 
mowa w lit. e) powyżej oraz całościowego uregulowania faktury pro-forma za usługę 
tworzenia strony WWW (licząc od daty, która wystąpiła najpóźniej). W przypadku, gdy po 
przekazaniu tych kompletnych materiałów, Klient przekaże dodatkowe materiały, termin 
wskazany w zdaniu poprzedzającym ulega każdorazowo przedłużeniu o 7 (słownie: siedem) 
dni. W sytuacji, gdy termin wskazany w zdaniach poprzedzających nie będzie możliwy do 
spełnienia przez INTERNET PLUS, INTERNET PLUS wskaże inny termin stworzenia Strony 
WWW, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy, o ile termin ten nie 



 

 

przekracza 14 dni oraz nie został już wcześniej przez INTERNET PLUS z tego powodu 
odroczony. 

h) Klient może zgłosić ewentualne uwagi co do stworzenia Strony WWW w terminie 5 (pięciu) 
dni od dnia przekazania Strony WWW do akceptacji przez INTERNET PLUS. W przypadku 
zgłoszenia uwag INTERNET PLUS dołoży wszelkich starań, by wprowadzić je w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania uwag przez Klienta. W sytuacji, gdy termin 
wskazany w zdaniach poprzedzającym nie będzie możliwy do spełnienia przez INTERNET 
PLUS, INTERNET PLUS wskaże inny termin stworzenia Strony WWW, co nie będzie 
traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy, o ile termin ten nie przekracza 14 dni oraz 
nie został już wcześniej przez INTERNET PLUS z tego powodu odroczony. Strona WWW 
uważana jest za zaakceptowana przez Klienta: 1) z chwilą jej wyraźnej akceptacji przez 
Klienta lub 2) z chwilą wprowadzenia zgłoszonych uwag przez INTERNET PLUS lub 3) z chwilą 
upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Klienta w sytuacji gdy nie zostały one przez niego 
zgłoszone. 

3. Zasady przekazywania przez Klienta materiałów, o których mowa w ust. 2 lit. e) powyżej: 
a) Materiały przekazywane są w formie elektronicznej umożliwiającej łatwą edycję, to jest: 1) w 

przypadku materiałów tekstowych – w formacie .docx, .pdf, umożliwiającym skopiowanie 
tekstu. 2) w przypadku materiałów graficznych – w plikach .gif, .jpg, .png, .bmp; 

b) Klient oświadcza, że posiada wszystkie prawa do przekazywanych materiałów, w tym w 
szczególności prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, w zakresie niezbędnym 
do przekazania tych materiałów INTERNET PLUS, korzystania z nich przez INTERNET PLUS 
oraz umieszczenia ich na Stronie WWW. Klient oświadcza, że przekazanie tych materiałów, 
korzystanie z nich przez INTERNET PLUS oraz ich umieszczenie na Stronie WWW nie naruszy 
żadnych praw INTERNET PLUS ani osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, 
praw z zakresu własności przemysłowej, dóbr osobistych, a także zasad uczciwej konkurencji 
oraz powszechnie przyjętych norm etycznych. W przypadku gdyby w toku wykonywania 
Umowy lub kiedykolwiek po jej wygaśnięciu, osoba trzecia zgłosiła względem INTERNET PLUS 
jakiekolwiek roszczenie związane z przekazaniem materiałów, korzystaniem z nich przez 
INTERNET PLUS lub umieszczeniem ich na Stronie WWW, Klient zobowiązuje się zwolnić 
INTERNET PLUS z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w tym w szczególności wstąpić 
do toczących się postępowań. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w przypadku niemożliwości 
jego wykonania (rozumianej również jako brak wyrażenia zgody przez osobę trzecią), 
INTERNET PLUS ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami związanymi z obroną praw 
INTERNET PLUS, w tym w szczególności kosztami pomocy prawnej.  

c) INTERNET PLUS ma prawo żądać wykazania przez Klienta zgodności przekazywanych 
materiałów z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności prawami autorskimi lub 
własności przemysłowej celem wyłączenia możliwości naruszenia praw INTERNET PLUS lub 
osób trzecich, o których mowa w lit. b) powyżej. W sytuacji powzięcia przez INTERNET PLUS 
wątpliwości odnośnie spełniania przez materiały przekazane przez Klienta zasad wskazanych 
w zdaniu poprzedzającym, INTERNET PLUS ma prawo odmówić wykorzystania materiałów w 
całości lub w części przy tworzeniu Strony WWW, co nie będzie traktowane jako nienależyte 
wykonanie Umowy, w tym w szczególności nie będzie mogło stanowić podstawy do 
zgłaszania uwag w toku akceptacji Strony WWW przez Klienta.  

4. Strony na podstawie Umowy zgodnie wyłączają w stosunkach pomiędzy nimi przepisy dotyczące 
rękojmi z tytułu należytego stworzenia Strony WWW. 

5. Na podstawie Umowy, w tym w szczególności w ramach wynagrodzenia w niej określonego za 
stworzenie Strony WWW, INTERNET PLUS udziela Klientowi licencji na korzystanie z szablonu 
graficznego Strony WWW. Licencja udzielana jest z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, o 



 

 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na czas nieokreślony. Licencja udzielana jest wyłącznie 
do korzystania celem utrzymywania Strony WWW w Internecie. 

6. INTERNET PLUS ma prawo do tworzenia Strony WWW przy wykorzystaniu podwykonawców 
według własnego wyboru.  

7. Strony Umowy akceptują poniższy cennik opłat prac dodatkowych: 
a) Stworzenie dodatkowej podstrony (ponad ustalony limit) i wprowadzenie na niej do 2000 

znaków / 3 zdjęć: 20 zł netto    
b) Wprowadzenie dodatkowej treści tekstowej (ponad ustalony limit): 3 zł netto za każde 

rozpoczęte 1000 znaków bez spacji. 
c) Wdrożenie dodatkowej wersji językowej: 30% opłaty za stworzenie strony WWW wskazanej 

w Formularzu zamówienia, jednak nie mniej niż 300 zł netto. 
8. W przypadku, gdy Strony Umowy związane są umową na „kompleksową opiekę nad stroną 

WWW” naliczenie powyższych opłat może zostać zastąpione przez realizację usługi „aktualizacji 
strony WWW” w ramach tej umowy. 
 

 
§4. Rejestracja Domeny 

1. INTERNET PLUS zobowiązuje się do rejestracji Domeny według szczegółowych zasad określonych 
w Umowie.  

2. Procedura rejestracji Domeny: 
a) Strony w toku negocjacji przed zawarciem Umowy ustalają nazwę Domeny. 
b) Strony w Formularzu zamówienia wskazują nazwę Domeny. 
c) INTERNET PLUS zarejestruję Domenę w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia zapłaty 

przez Klienta całości wynagrodzenia z tytułu stworzenia Strony WWW. W sytuacji, gdy 
termin wskazany w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwy do spełnienia przez INTERNET 
PLUS, INTERNET PLUS wskaże inny termin rejestracji Domeny, co nie będzie traktowane jako 
nienależyte wykonanie Umowy, o ile termin ten nie przekracza 14 dni oraz nie został już 
wcześniej przez INTERNET PLUS z tego powodu odroczony. INTERNET PLUS ma prawo do 
rejestracji Domeny przed terminem wskazanym w zdaniach poprzedzających, co nie będzie 
traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy. 

d) Po rejestracji Domeny INTERNET PLUS zapewni wyłącznie opłacanie należności z tytułu 
utrzymywania zarejestrowanej Domeny. 

3. Postanowienia § 3 ust. 3 lit. b) i c) Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie co do 
ustalonej przez Strony nazwy Domeny, w szczególności gdyby właściwe okoliczności w tym 
zakresie stały się znane INTERNET PLUS dopiero po zawarciu Umowy, INTERNET PLUS posiada 
dodatkowe uprawnienie do odmowy rejestracji wybranej przez Klienta domeny oraz 
zaproponowania alternatywnego adresu. 

4. INTERNET PLUS rejestruje Domenę w imieniu i na rzecz Klienta. Klient udzieli INTERNET PLUS 
niezbędnych pełnomocnictw oraz niezbędnych informacji na każde żądanie INTERNET PLUS, w 
formie wskazanej przez INTERNET PLUS oraz niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 
(słownie: trzy) dni od dnia wezwania przez INTERNET PLUS.  

5. INTERNET PLUS ma prawo do rejestracji Domeny przy wykorzystaniu podwykonawców według 
własnego wyboru. Rejestracja Domeny następuje w jednostkach upoważnionych do takiej 
rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rynku w tym zakresie, według 
wyboru INTERNET PLUS jeśli taki jest możliwy. Rejestracja Domeny odbywa się na zasadach 
określonych przez podwykonawców i jednostki wskazane w zdaniach poprzedzających, a żadne 
uwagi Klienta wynikające z tych zasad nie będą traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy. 

6. Utrzymywanie Domeny po rejestracji jest wykonywane przez podwykonawców i jednostki 
wskazane w ust. 5 powyżej. Utrzymywanie Domeny po rejestracji odbywa się na zasadach 



 

 

określonych przez podwykonawców i jednostki wskazane w ust. 5 powyżej. INTERNET PLUS 
wyłącznie zapewnia w imieniu i na rzecz Klienta opłacanie należności związanych z 
utrzymywaniem zarejestrowanej Domeny przez tych podwykonawców i jednostki. Wszelkie 
roszczenia Klienta związane z utrzymywaniem Domeny po rejestracji winny być kierowane 
bezpośrednio do tych podwykonawców lub jednostek, a żadne uwagi Klienta w tym zakresie nie 
będą traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy. 

7. Informacja o podwykonawcach i jednostkach, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej jest udzielana 
Klientowi przez INTERNET PLUS na każde jego żądanie.  
 

 
§5. Hosting Strony WWW 

 
1. INTERNET PLUS zobowiązuje się do świadczenia usługi Hostingu według szczegółowych zasad 

określonych w Umowie.  
2. Zasady Hostingu: 

a) Strony w Formularzu zamówienia wskazują fakt świadczenia lub nie usługi Hostingu. 
b) W Formularzu zamówienia Strony mogą zapisać uwagi odnośnie Hostingu, to jest: przestrzeń 

dyskową, limit transferu rocznego, liczba kont pocztowych i inne. 
c) W przypadku braku zastrzeżenia w Formularzu zamówienia odmiennych ustaleń, Hosting: 1) 

obejmuje roczny transfer danych do 120 (słownie: sto dwadzieścia) GB; 2) obejmuje 
pojemność serwera do 1 (słownie: jeden) GB; 3) obejmuje 10 (słownie: dziesięć) kont 
pocztowych; 4) daje możliwość utrzymywania 1 (słownie: jednej) domeny; .  

d) INTERNET PLUS uruchomi Hosting w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia zapłaty przez 
Klienta całości wynagrodzenia z tytułu stworzenia Strony WWW. W sytuacji, gdy termin 
wskazany w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwy do spełnienia przez INTERNET PLUS, 
INTERNET PLUS wskaże inny termin uruchomienia Hostingu, co nie będzie traktowane jako 
nienależyte wykonanie Umowy, o ile termin ten nie przekracza 14 dni oraz nie został już 
wcześniej przez INTERNET PLUS z tego powodu odroczony. INTERNET PLUS ma prawo do 
uruchomienia Hostingu przed terminem wskazanym w zdaniach poprzedzających, co nie 
będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy. 

e) Po uruchomieniu Hostingu, INTERNET PLUS zapewni wyłącznie opłacanie należności z tytułu 
utrzymywania Hostingu. 

3. Postanowienia § 3 ust. 3 lit. b) i c) Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do 
materiałów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. e) Regulaminu, umieszczonych na Stronie WWW, 
która jest przedmiotem Hostingu, w szczególności gdyby właściwe okoliczności w tym zakresie 
stały się znane INTERNET PLUS dopiero po wykonaniu Umowy w zakresie stworzenia Strony 
WWW. INTERNET PLUS posiada dodatkowe uprawnienie do odmowy świadczenia usługi. 

4. Postanowienia § 4 ust. 5-7 Regulaminu znajdują zastosowanie do Hostingu. 
5. INTERNET PLUS posiada uprawnienie do wstrzymania świadczenia usługi Hostingu w sytuacji, 

gdy Strona WWW Klienta może nadmiernie obciążać serwer INTERNET PLUS; powodować 
zagrożenie dla innych użytkowników Internetu; rozsyłać wiadomości uznane przez INTERNET 
PLUS za spam. 

 
§6. Wynagrodzenie i kary umowne 

 
1. Z tytułu wykonania Umowy w zakresie stworzenia Strony WWW Klient zapłaci INTERNET PLUS 

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości szczegółowo wskazanej w Formularzu zamówienia. 
2. Zasady płatności wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej są jak następuje: INTERNET PLUS 

wystawia Klientowi fakturę proforma z 7 dniowym terminem płatności w ciągu 3 dni od zawarcia 



 

 

umowy. INTERNET PLUS wystawia Klientowi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty opłacenia 
przelewem faktury proforma. 

3. Z tytułu wykonywania Umowy w zakresie rejestracji Domeny, Klient będzie płacić INTERNET 
PLUS wynagrodzenie okresowe roczne w wysokości 119,00 zł (słownie: sto złotych) plus podatek 
od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury, chyba że 
Strony ustaliły inaczej w Formularzu zamówienia, i to począwszy od drugiego roku 
obowiązywania Umowy.  

4. Zasady płatności wynagrodzenia wskazanego w ust. 3 powyżej są jak następuje: INTERNET PLUS 
wystawia Klientowi fakturę proforma za 7 dniowym terminem płatności na 7 dni przed 
zakończeniem rocznego okresu abonamentowego. INTERNET PLUS wystawia Klientowi fakturę 
VAT w ciągu 7 dni od daty opłacenia przelewem faktury proforma. 

5. Z tytułu wykonywania Umowy w zakresie Hostingu, Klient będzie płacić INTERNET PLUS 
wynagrodzenie okresowe roczne w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) plus podatek 
od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury, chyba że 
Strony ustaliły inaczej w Formularzu zamówienia, i to począwszy od drugiego roku 
obowiązywania Umowy. 

6. Zasady płatności wynagrodzenia wskazanego w ust. 5 powyżej są jak następuje: NTERNET PLUS 
wystawia Klientowi fakturę proforma za 7 dniowym terminem płatności na 7 dni przed 
zakończeniem rocznego okresu abonamentowego. INTERNET PLUS wystawia Klientowi fakturę 
VAT w ciągu 7 dni od daty opłacenia przelewem faktury proforma. 

7. W przypadku, gdy Klient w chwili każdorazowej wymagalności wynagrodzenia, o którym mowa w 
ust. 3 powyżej, jest jednocześnie stroną obowiązującej umowy o kompleksową obsługę strony 
internetowej zawartej z INTERNET PLUS i nie posiada z tytułu tej umowy żadnych zaległości 
płatniczych, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostaje wliczone w wynagrodzenie 
z tytułu umowy o kompleksową obsługę strony internetowej – od Klienta nie pobierana jest więc 
dodatkowa opłata za utrzymanie domeny. 

8. W przypadku, gdy Klient w chwili każdorazowej wymagalności wynagrodzenia, o którym mowa w 
ust. 5 powyżej, jest jednocześnie stroną obowiązującej umowy o kompleksową obsługę strony 
internetowej zawartej z INTERNET PLUS i nie posiada z tytułu tej umowy żadnych zaległości 
płatniczych, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zostaje wliczone w wynagrodzenie 
z tytułu umowy o kompleksową obsługę strony internetowej - od Klienta nie pobierana jest więc 
dodatkowa opłata za utrzymanie Hostingu. 

9. W przypadku odstąpienia przez INTERNET PLUS od Umowy w trybie wskazanym w § 9 ust. 1 
Regulaminu albo w przypadku odstąpienia przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie 
INTERNET PLUS, INTERNET PLUS ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 30% 
wynagrodzenia z tytułu stworzenia Strony WWW jednak nie mniej niż 300,00 zł (słownie: trzysta 
złotych). INTERNET PLUS ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 
§7. Oświadczenia Klienta 
 
1. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez INTERNET PLUS jego logotypu oraz nazwy Klienta  

na potrzeby promocji Serwisu WWW w Internecie dla celów należytego wykonywania Umowy. 
2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, e-mail, faks lub w innej formie o 

charakterze informacyjnym w związku realizacją Umowy. 
 
 
 
 



 

 

§8. Zakres odpowiedzialności INTERNET PLUS 
 

1. INTERNET PLUS odpowiada finansowo wobec Klienta za prawidłową realizację zobowiązań 
wynikających z Umowy do wysokości faktycznie poniesionej przez niego szkody. 

2. Wielkość ewentualnego odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może 
przekroczyć w całym okresie trwania Umowy równowartości 500 zł.  

3. Odpowiedzialność z tytułu ewentualnie utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona. 
4. INTERNET PLUS nie odpowiada za efekt biznesowy Usługi uzyskany przez Klienta. 
 
§9. Obowiązywanie Umowy 

 
1. Umowa w zakresie stworzenia Strony WWW zawarta jest na czas określony jej wykonywania. 

INTERNET PLUS ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie w szczególności w 
następujących sytuacjach: 1) nieprzekazania INTERNET PLUS przez Klienta materiałów, o których 
mowa w § 3 ust. 2 lit. e) Regulaminu, 2) nieudzielenia INTERNET PLUS przez Klienta 
pełnomocnictw lub informacji zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu. 

2. Umowa w zakresie rejestracji Domeny zawarta jest na czas 1 (jednego) roku. Zasady rozwiązania 
Umowy w zakresie rejestracji Domeny są następujące: a) nieopłacenie faktury proforma skutkuje 
nieprzedłużeniem abonamentu / rozwiązaniem umowy w tym zakresie; b) Klient może 
zrezygnować z Domeny w każdym czasie przesyłając pisemne oświadczenie o rezygnacji na adres 
siedziby INTERNET PLUS. 

3. Umowa w zakresie Hostingu zawarta jest na czas 1 (jednego) roku. Zasady rozwiązania Umowy w 
zakresie Hostingu są następujące: a) nieopłacenie faktury proforma skutkuje nieprzedłużeniem 
abonamentu / rozwiązaniem umowy w tym zakresie; b) Klient może zrezygnować z Hostingu w 
każdym czasie przesyłając pisemne oświadczenie o rezygnacji na adres siedziby INTERNET PLUS.  

4. Ewentualne oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy kierowane do drugiej Strony 
uznaje się pod rygorem nieważności za skuteczne, wyłącznie jeżeli zostanie sporządzone na 
piśmie i dostarczone drugiej Stronie w tej formie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej 
(zaleca się list polecony i zwrotne potwierdzenie odbioru) na aktualny adres drugiej Strony 
zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej. 
Uwaga: oświadczenie złożone w innej formie (w szczególności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faksu) ze względu pewność obrotu prawnego i wewnętrzne uwarunkowania 
INTERNET PLUS nie są akceptowane. Po dostarczeniu pisma, za datę jego wpłynięcia uznaje się 
datę jego nadania, tzn. obowiązuje zasada "daty stempla pocztowego". 

5. W przypadku posiadania przez Klienta jakichkolwiek zaległości płatniczych względem INTERNET 
PLUS, w tym również z innych tytułów prawnych i faktycznych niż z tytułu Umowy, INTERNET 
PLUS ma prawo do zaprzestania utrzymywania zarejestrowanej Domeny lub zaprzestania 
świadczenia usługi Hostingu, zgodnie z wyborem INTERNET PLUS. Powyższe nie jest traktowane 
jako nienależyte wykonanie Umowy i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia INTERNET PLUS. 

6. W miejscach, w których zostało to wyraźnie wskazane w Umowie, Umowa obowiązuje również 
po jej wygaśnięciu w zakresie jej głównych postanowień, bez względu na przyczynę wygaśnięcia. 
Powyższe dotyczy w szczególności: 1) prawa INTERNET PLUS do dochodzenia roszczeń na 
podstawie § 3 ust. 3 lit. b) i c), § 4 ust. 3 i § 5 ust. 3 Regulaminu, 2) obowiązku zachowania 
poufności przez Klienta, 3) prawa INTERNET PLUS do naliczenia kary umownej. 

 
§10. Postanowienia końcowe 
 
1. Ilekroć jest mowa w Umowie o dniach rozumie się przez to dni robocze (z wyłączeniem soboty).  
2. Wszelkie zmiany w treści Umowy, wymagają zgody obu Stron w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. Aneks winien zostać zawarty w formie pisemnej albo w drodze wymiany za 



 

 

pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej podpisanych dokumentów zawierających aneks, 
pod rygorem nieważności. Postanowienie § 2 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3. Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w niej 
unormowanych i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż zawarte w 
Umowie. Wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy Stronami, 
dotyczące przedmiotu Umowy, zostają zastąpione Umową. Postanowienia niniejszego ustępu 
obowiązują z zastrzeżeniem § 6ust. 8 i 9 Regulaminu. 

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron Umowy nie 
stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

5. Strony Umowy zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy 
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, 
jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście lub listownie 
poprzez Pocztę Polską. 

6. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych 
informacji uzyskanych w czasie trwania Umowy (w szczególności haseł dostępowych do Serwisu 
WWW) i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści Umowy rozstrzygane będą przez sądy miejscowo 
właściwe dla siedziby INTERNET PLUS. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
9. Dane osobowe Klienta przekazane INTERNET PLUS wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby 

związane z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami ustawowymi. 
10. Klient zobowiązuje się bezterminowo i pod rygorem skutków prawnych do nieujawniania i nie 

rozpowszechniania stronom trzecim bez uprzedniej zgody INTERNET PLUS treści Umowy, ani 
uzyskanych materiałów i korespondencji która wystąpi w toku współpracy, za wyjątkiem 
informacji przekazywanych właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz informacji przekazywanych doradcom prawnym lub księgowym. 
Naruszenie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje po stronie Klienta 
obowiązkiem zapłaty na rzecz INTERNET PLUS kary umownej w wysokości Opłaty aktywacyjnej. 
INTERNET PLUS może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

11. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że osoby podpisujące Formularz zamówienia są w dniu jego 
podpisywania prawidłowo umocowane do zawarcia Umowy oraz że posiadają zdolność prawną 
do reprezentowania Stron Umowy, a także do zaciągania w ich imieniu zobowiązań wynikających 
z treści Umowy. 

12. INTERNET PLUS może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z Umowy, w całości lub w 
części, na rzecz osoby trzeciej bez zgody Klienta. Klient nie może przenieść praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody 
INTERNET PLUS zawartej drogą pisemną, pod rygorem nieważności. 

 


