Regulamin Usługi rankingCoach
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi rankingCoach (zwanej
dalej:

Usługą

rankingCoach)

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 z
kapitałem zakładowym w kwocie 70.000,00 złotych w całości opłaconym (zwanej
dalej: AZ.pl).
2. AZ.pl świadczy Usługę rankingCoach, na mocy umowy o współpracy z firmą 1 &
1

INTERNET

SE,

spółką

utworzoną

zgodnie

z

prawem

niemieckim,

zarejestrowaną pod numerem HRB 24498 w Rejestrze Handlowym, z siedzibą w
Montabaur, Niemcy, Elgendorfer Straβe 57, 56410 Montabaur (zwaną dalej:
Producentem).
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://az.pl/regulaminy.
§2 Zasady korzystania z Usługi rankingCoach
1. Usługa rankingCoach to usługa świadczona elektronicznie przez AZ.pl we
współpracy z Producentem, umożliwiająca optymalizację stron internetowych (w
szczególności: pozwalająca użytkownikom sieci Internet na szybkie odnalezienie
danej strony internetowej za pomocą wyszukiwarki internetowej, a także
zapewniająca

wysoką

pozycję

danej

strony

internetowej

w

wynikach

wyszukiwania).
2. Specyfikacja Usługi rankingCoach oraz Cennik, dostępna jest na stronie
internetowej AZ.pl https://az.pl.
3. Wybór rodzaju Usługi rankingCoach, w tym wybór Okresu abonamentowego
następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.
4. Jedna

Usługa

rankingCoach

może

zostać

wykorzystana

wyłącznie

do

optymalizacji jednej strony internetowej. Dla każdej strony internetowej na stronie
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internetowej Producenta tworzony jest zatem odrębny indywidualny panel/konto
administracyjne przy użyciu za każdym razem innego, unikatowego adresu
email.
5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi rankingCoach jest:
a. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
b. zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia usług AZ.pl,
dostępnego na stronie internetowej https://az.pl/regulaminy, oraz
c. podanie wymaganych danych niezbędnych do założenia odrębnego
indywidualnego panelu/konta administracyjnego do korzystania z Usługi
rankingCoach (w tym danych wskazanych w pkt 4 powyżej) –
niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rankingCoach,
oraz
d. brak

dla

danej

administracyjnego

strony

internetowej

do

korzystania

indywidualnego
z

Usługi

panelu/konta
rankingCoach

zarejestrowanego u Producenta założonego w ramach korzystania z
Usługi

rankingCoach zamówionych u Producenta lub innych jego

partnerów niż AZ.pl.
§3 Rozwiązanie umowy o świadczenie przez AZ.pl Usługi rankingCoach
1. Umowa o świadczenie Usługi rankingCoach zawierana jest pomiędzy AZ.pl
a Klientem na czas oznaczony obejmujący Okres Abonamentowy wskazany
w Specyfikacji zamówionej i opłaconej przez Klienta Usługi rankingCoach.
2. Umowa o świadczenie Usługi rankingCoach może być rozwiązana przed
upływem Okresu Abonamentowego, wskazanego w pkt 1, przez Klienta lub jego
następców prawnych, którzy stali się stroną umowy o świadczenie Usługi
rankingCoach w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, jedynie w
następstwie okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie AZ.pl, w
tym w przypadku niedotrzymania przez AZ.pl dostępności Usługi rankingCoach
na poziomie zadeklarowanego SLA. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi
rankingCoach o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na zasadach
określonych w Regulaminie świadczenia usług AZ.pl, dostępnym na stronie
internetowej https://az.pl/regulaminy.
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3. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi rankingCoach przez Klienta lub
jego następców prawnych, którzy stali się stroną umowy o świadczenie Usługi
rankingCoach w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej nie znajdują
zastosowania zapisy Regulaminu świadczenia usług AZ.pl, dostępnego na
stronie

internetowej

https://az.pl/regulaminy,

przewidujące

możliwość

rozwiązania przez Klienta umowy zawartej z AZ.pl w trybie wypowiedzenia z
innych przyczyn niż wskazane w pkt 2 powyżej, z wyjątkiem zapisu
przewidującego możliwość wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej z AZ.pl
w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub Regulamin świadczenia usług
AZ.pl, dostępnego na stronie internetowej https://az.pl/regulaminy.
§4 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje
Regulamin świadczenia usług AZ.pl, dostępnego na stronie internetowej
https://az.pl/regulaminy.
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