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Regulamin Usługi Hostingu   

§1 Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Hostingu  (zwanej dalej: Usługą 
Hostingu) przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie 
przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000 360147, NIP: 8561164306, REGON: 810903927 (zwaną dalej: 
Organizatorem).  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie 
internetowej pod adresem https://az.pl/regulaminy.  

 

§2 Zasady korzystania z Usługi hostingu  

1. Usługa hostingu to usługa świadczona elektronicznie przez AZ.pl, która obejmuje 
odpłatne udostępnienie Klientowi przez AZ.pl usług polegających na udostępnianiu 
Klientom możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci WWW.   

2. Specyfikacje Usługi hostingu oraz Cennik, dostępne są na stronie internetowej AZ.pl pod 
adresem https://az.pl.  

3. Wybór rodzaju Usługi hostingu następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.   
4. Limity parametrów Usługi hostingu zostały określone w Specyfikacji Usługi hostingu. 

Klient jest odpowiedzialny za bieżące przestrzeganie limitów, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym.  

5. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru Usługi hostingu, AZ.pl 
uprawniony jest do Ograniczenia wykonywania Usługi hostingu lub Zawieszenia 
świadczenia Usługi hostingu, w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Klienta 
komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców.  

6. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej Materiałów. AZ.pl nie jest 
zobowiązany do sporządza kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ich 
przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.   

7. AZ.pl zapewnia w stosunku do Usługi hostingu gwarantowany czas dostępności Usługi 
hostingu w wysokości określonej w Specyfikacji Usługi hostingu.   

8. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi hostingu jest:   
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz   

b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci AZ.pl, dostępnego na stronie 
internetowej pod adresem: https://az.pl/regulaminy oraz  

c) uiszczenie opłat z tytułu Usługi hostingu.  
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§3 Postanowienia końcowe.   

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin 
sieci AZ.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://az.pl/regulaminy.   

 


