Regulamin usługi Office 365
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin”) reguluje zasady świadczenia usługi (zwanej dalej ,,Ofertą
Office365”) przez Grupę Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
0000416593 (zwanej dalej ,,INTERIA”).
2. Producentem oprogramowania jest firma Microsoft Ireland Operations Limited Carmanhall Rd
Dublin, Co Dublin, Irlandia 18 (zwana dalej ,,Producentem”).
3. Zasady sprzedaży i korzystania z oprogramowania określone zostały w niniejszym Regulaminie
dostępnym do wglądu w siedzibie INTERIA oraz na stronie internetowej
https://strefa.pl/regulaminy.
§2 Przedmiot Oferty
1. Przedmiotem Oferty jest sprzedaż oprogramowania w postaci danych autoryzacyjnych
uprawniających do uzyskania okresowej licencji na Ofertę Office 365, udzielonej przez
Producenta, zgodnie z zakupioną wersją oprogramowania.
2. Oferta obejmuje świadczenie przez INTERIA trzech rodzajów Oferty Office365:
1) Office 365 Business Esssentials
2) Office 365 Business
3) Office 365 Business Premium

3. Producent nie jest stroną umowy udzielającej licencji do Oferty Office 365.
4. Specyfikacja Oferty Office365 oraz Cennik dostępne są na stronie https://strefa.pl/office365.
5. Oferta Office365 jest świadczona w okresach abonamentowych (dalej ,,Okresy
abonamentowe”) obejmujących dwie opcje: 1 miesiąc kalendarzowy lub 12 miesięcy
kalendarzowych.
6. Wybór rodzaju Oferty Office365 spośród opisanych w ust. 2 oraz Okresu abonamentowego
spośród wskazanych w ust. 5 następuje przez Klienta na etapie składania zamówienia przez
Klienta.
§3 Czas trwania Oferty
1. Oferta jest ważna od 13.04.2014 r. do odwołania.
2. Oferta określona postanowieniami Regulaminu może zostać odwołana przez INTERIA w
każdym czasie, bez podania przyczyny, co jednak w żadnym stopniu nie wpływa na
uprawnienia uzyskane przez Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie Oferty Office365
przed dniem jej odwołania.
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§4 Uczestnicy i Oferta
1. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i jednostek organizacyjnych posiadających
zdolność prawną, które w trakcie trwania Oferty:
1)
2)
3)
4)

zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu,
zaakceptują postanowienia Regulaminu Płatnych Usług w strefa.pl,
dokonają zamówienia i zapłaty za Ofertę Office365,
zaakceptują postanowienia licencji Producenta na Oprogramowanie konieczne do
korzystania z usługi Office365 - Umowa Microsoft Online Subscription,
dostępnej
na
stronie
Producenta
http://www.microsoft.com/online/mosa/MOSA2014Agr(NA)(ENG)(Nov2014)(HTM
L).htm .

2. Klient, przed zakupem Oferty Office 365, może bezpłatnie skorzystać z testowej wersji
oprogramowania, dostępnej na stronie internetowej Producenta.
3. Płatność za Ofertę powinna nastąpić na rachunek bankowy INTERIA przed upływem terminu
14 dni licząc od dnia zamówienia Oferty Office 365 włącznie.
§5 Dostęp do Oprogramowania
1. Po zaksięgowaniu płatności przez INTERIA za Ofertę Office365, Klientowi zostanie przyznany
dostęp do Oferty Office 365 w następujący sposób:
1) Klient na wskazany przez niego e-mail kontaktowy otrzyma informacje niezbędne do
logowania na stronie internetowej Producenta portal.office.com w celu uzyskania
licencji na oprogramowanie konieczne do korzystania z Oferty Office365,
2) po pomyślnym procesie logowania na wskazanej stronie Klient uzyska możliwość
pobrania oprogramowania koniecznego do korzystania z Oferty Office365,
3) oprogramowanie zostanie pobrane w trybie licencyjnym na okres właściwy dla
zamówionego rodzaju Oferty Office365, licząc od dnia jej aktywacji.
4) oprogramowanie funkcjonuje wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych
z dokumentacją Producenta właściwego dla danej wersji oprogramowania.
§6 Gwarancja
1. Oprogramowanie konieczne do korzystania z Oferty Office365 aktywowane w ramach Oferty
objęte jest gwarancją Producenta, na zasadach określonych w licencji Producenta, o której
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3.
2. Wsparcie techniczne dla Oferty Office 365 przez okres jej licencjonowania, świadczone jest
przez Producenta na zasadach i warunkach określonych na stronie Producenta
https://support.office.com/.
3. Problemy z pobraniem Oferty Office 365 są traktowane jako problemy wymagające wsparcia
technicznego Producenta.

2

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. Umowa zawarta na czas określony Okresu abonamentowego wybranego przez Klienta z oferty
serwisu.
2. W zakresie rozwiązania umowy nie stosuje się zapisu Regulaminu Płatnych Usług w strefa.pl
o możliwości wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn lub z przyczyn innych niż
wskazane w Regulaminie Płatnych Usług w strefa.pl.
3. W przypadku rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu:
1) niezgodnego z prawem korzystania z usługi,
2) zawinionego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień
regulaminu sieci Strefa.pl
INTERIA będzie uprawniona do żądania kary umownej w wysokości stanowiącej różnicę
pomiędzy ceną standardową Oferty Office 365 wynikającą z cennika INTERIA obowiązującego
w dniu zawarcia umowy, a ceną promocyjną wskazaną w Ofercie Office 365, ustaloną
proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach Oferty Office 365.
3. Zapis ust.2 powyżej nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu
kodeksu cywilnego.
§ 8 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin Płatnych
Usług w strefa.pl dostępny na stronie http://www.strefa.pl/regulaminy/ oraz licencja ProducentaUmowa
Microsoft
Online
Subscription
dostępna
na
stronie
http://www.microsoft.com/online/mosa/MOSA2014Agr(NA)(ENG)(Nov2014)(HTML).htm.
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