
§ 1. 
Szybki-hosting.pl zwany dalej serwisem, jest platformą internetową przeznaczoną do 

sprzedaży usług informatycznych, hostingowych i domenowych prowadzoną przez firmę 

PROWWW.PL ŁUKASZ GÓRALSKI ul. Paderewskiego 159 86-300 Grudziądz NIP: 

8762424599 zwaną dalej Właścicielem serwisu. 

§ 2. 
Właściciel serwisu wystawia niezwłocznie faktury VAT do każdego zakupu w serwisie po 

zakończonej prawidłowo transakcji, jednak nie później niż 7 dni od zakupu. 

§ 3. 
Właściciel jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia usługi w ciągu 2 

dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyjątkiem świąt państwowych w Polsce). 

§ 4. 
Szczegółowe warunki świadczenia usługi i jej ewentualne dokładne parametry są ustalane 

przed rozpoczęciem świadczenia usługi drogą e-mailową. 

§ 5. 
Serwis umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym na nr: 80 1140 2004 0000 

3102 7389 3991 

§ 6. 
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach lub mieniu, 

wynikające z winy Użytkownika i/lub osób trzecich w związku z korzystaniem z usług.  

§ 7. 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

wszelkie materiały udostępniane w serwisie stanowią własność chronioną prawem autorskim, 

dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim. 

§ 8. 
Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na rezygnację z 

usługi hostingowej lub informatycznej i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Jeśli 

zostało rozpoczęte świadczenie usługi, opłata będzie rozliczona proporcjonalnie do 

wykupionego okresu 

§ 9. 
Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem serwisu rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby właściciela. 

 

§ 10. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2016r. 

 

§ 11. 
Dane osobowe przekazane właścicielowi serwisu w trakcie procesu zakupu usług 

przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w 

szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go 

danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. 

§ 12. 
Akceptacja regulaminu odbywa się na udostępnionej do rejestracji stronie formularza. 

 

 


