SKW Sp. z o. o. , ul. Monte Cassino 10/6, 70-464 Szczecin
NIP: 8522601257, REGON: 321331961, KRS: 0000449384
e-mail: biuro@skwhost.pl

Regulamin Usługi "Hosting SSD"

SKWhost.pl - SKW Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie 70-464 przy ul. Monte Cassino 10/6 zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS : 0000449384 ;
NIP: 8522601257 ; REGON: 321331961.
Adres poczty elektronicznej : biuro@skwhost.pl

1. Specyfikacja Usługi "Hosting SSD" oraz obowiązujący Cennik, dostępne
są na stronie internetowej SKWhost.pl pod adresem: www.skwhost.pl
2. Usługa "Hosting SSD" jest świadczona w ramach jednego z niżej
wymienionych pakietów:
a) Hosting www Formula BASIC SSD
b) Hosting www Formula PRO SSD
c) Hosting www Formula PREMIUM SSD
3. Zamówienie na Usługę "Hosting SSD" można złożyć za pośrednictwem
formularza kontaktowego na stronie www.skwhost.pl, maila lub telefonicznie.
Po złożonym zamówieniu klient dostaje na maila dane z dostępem do Usługi
"Hosting SSD" wraz z fakturą.
Klient samodzielnie instaluje aplikację (np. WordPress, Joomla, Drupal) lub
kreatory. Ilość zainstalowanych aplikacji zależy od wybranego pakietu.
Usługa "Hosting SSD" nie obejmuje aktualizacji aplikacji zainstalowanych na
Usłudze.
Klient jest zobowiązany do samodzielnego dokonywania
aktualizacji każdej zainstalowanej aplikacji.
4. Minimalny okres trwania Usługi "Hosting SSD" – 12 miesięcy od dnia
uruchomienia Usługi, jeśli SKWhost.pl nie wyrazi własnej zgody na określenie
terminów indywidualnych. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez
Klienta SKWhost.pl nie zwraca poniesionych przez Klienta kosztów.
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5. W przypadku wykrycia naruszenia zasad korzystania z Usługi "Hosting
SSD", określonych w "II. Wspólne warunki
dla wszystkich Usług
SKWhost.pl." lub nadmierne użytkowanie przez Klienta i obciążenie serwera
niezgodnie z parametrami wykupionej Usługi "Hosting SSD", SKWhost.pl
zastrzega sobie prawo do zawieszenia danej Usługi lub rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
6. Dla uregulowania sporów pomiędzy Klientem a SKWhost.pl stosuje się
warunki Regulaminu określone w "II. Wspólne warunki dla wszystkich
Usług SKWhost.pl."
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