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 "Strony www"

SKWhost.pl - SKW Sp. z ograniczoną odpowiedzialnścią 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. Usługa "Strona WWW" to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi
systemu informatycznego wraz z projektem graficznym strony www,
pozwalająca na prezentację danych w Internecie za pomocą stron
internetowych.
2. Wartość usługi "Strona WWW" ustala się indywidualnie po wstępnej
rozmowie z Klientem zgodnie z jego zapotrzebowaniem, jednak nie mniej niż
ustalone minimum 499 zł netto podane na stronie www.skwhost.pl
3. Skwhost.pl sprzedaje Usługę "Strona WWW" drogą elektroniczną lub
telefoniczną za pośrednictwem osób trzecich (Partnerów SKWhost.pl lub
własnych pracowników wykwalifikowanych i uprawnionych do prezentacji
Usług SKWhost.pl) .
4. W ramach Usługi "Strona WWW ", Klient otrzymuje:
a) RWD stronę – stronę dostosowującą się do rozmiarów ekranów
każdego urządzenia, na którym została wyświetlona: tablecie, smartfonie lub
innym urządzeniu mobilnym. W minimalnej ofercie, za 499 zł netto, strona
składa się z 3 zakładek, na przykład: "strona główna", "galeria", "formularz
kontaktowy".
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b) Hosting SSD - (ang. Solid State Drive, rzadko Solid State Disk)
– urządzenie pamięci masowej o bardzo wysokich parametrach, służące do
przechowywania danych, zbudowane w oparciu o pamięć typu flash.
Parametry usługi ustalane są indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem
Klienta.
c) Domenę.pl lub domenę regionalną: na przykład szczecin.pl
d) Dostęp do panelu zarządzania treścią;
e) Korzystne dodatki :
- "back up" – kopie zapasowe na wypadek ewentualnych
awarii lub utraty danych przez Klienta.
- mail firmowy (5 kont gratis);
- formularz kontaktowy;
- linki do serwisów społecznościowych: Facebook , Google
+, Linkedln itp;
- podstawowe pozycjonowanie : optymalizacja pod kontem
SEO.
Przebieg zamawiania i wykonania usługi "Strona WWW"
Niżej podane informacje dotyczą standardowej opłaty minimalnej 499 zł netto
za "Stronę WWW". Wobec klientów indywidualnych w trakcie zamawiania i
wykonania Usługi "Strona WWW" stosuje się obecny regulamin, ale w razie
konieczności terminy realizacji ustala się przez SKWhost.pl indywidualnie:
1.

Klient wyraża zgodę na zakup Usługi "Strona WWW";

2. SKWhost oswiadcza, iż posiada ponad 200 przykładowych
projektów/szablonów graficznych (dalej projekt graficzny) obejmujących
tematy i specyfikę różnych branż zawodowych. SKWhost.pl udostępnia
Klientowi czasowy dostęp do bazy gotowych projektów graficznych spośród
których Klient wybierze właściwy, najbardziej odpowiadający jego gustowi i
zapotrzebowaniu.
Klient może z pełnym zaufaniem powierzyć SKWhost.pl dobór
odpowiedniego projektu graficznego (projekt wstępny), który SKWhost
zobowiązany jest przedstawić w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania
zlecenia.
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3.
Klient wysyła na adres elektroniczny SKWhost.pl treści tekstowe oraz
multimedialne, które muszą być zamieszczone w projekcie graficznym, jak
również wskazówki odnośnie ewentualnej modyfikacji projektu graficznego.
4. SKWhost.pl zabowiązany wykonać wszystkie wyżej wymienione w
punkcie "c" zadania w okresie 7 dni. SKWhost.pl zastrzega sobie prawo do
przesunięcia terminu wykonania projektu graficznego, zleconego przez
Klienta, jeśli spowodują to niestandardowe wymogi Klienta lub działanie siły
wyższej.
5.
Wraz z gotowym projektem graficznym wysłanym na adres mailowy
Klienta, zostanie wysłana również Faktura ProForm z 14 dniowym terminem
zapłaty, którą Klient zabowiązany jest opłacić w podanym terminie.
Nieopłacenie w terminie Faktury Proform spowoduje wyłączenie usługi i
automatyczne rozwiązanie umowy.
6.
Klient ma prawo po opłaceniu usługi do jednego nieodpłatnego zlecenia
na wprowadzenie zmian w projekcie graficznym, z którego może skorzystać
w ciągu 30 dni od dnia zapłaty za usługę . Po upływie 30 dni od momentu
zapłaty za usługę, Klient może zlecać SKWhost.pl wprowadzenie zmian do
swojego projektu graficznego odpłatnie wykupując właściwy pakiet Usługi
"Administracja", ceny pakietów przedstawione są na stronie www.skwhost.pl
lub po wycenie indywidualnej przez SKWhost.pl .
7. Odnowienie usługi "Strona WWW" następuje po upływie okresu, na który
usługa została wykupiona. Minimalny okres trwania usługi „Strona www“
wynosi – 1 rok, licząc od dnia zrealizowania zapłaty za usługę. Minimalna
wartość odnowienia usługi to 199 zł netto na 1 rok trwania usługi „Strona
www“. Kwota ta nie zawiera wartości domeny, która zostanie wyceniona
zgodnie z obowiązującym cennikiem domen SKWhost.pl, przedstawiona
Klientowi i odnowiona za zgodą Klienta. Wartość odnowienia Usługi "Strona
WWW", w ramach której został wykonany projekt indywidualny za
indywidualną opłatę, również zostanie wyceniona indywidualnie i
przedstawiona Klientowi przed pierwszym zakupem Usługi "Strony WWW".
8.
Usługa "Strony WWW" zostanie zrealizowana za pomocą narzędzi i
urządzeń SKWhost.pl w związku z czym SKWhost.pl oświadcza, iż :
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a) usługa "Strona WWW" oraz projekt graficzny wykonany za
pomocą narzędzi i urządzeń wykorzystanych przez SKWhost.pl stanowią
jego wyłączną własność i nie są w żaden sposób ograniczone;

b) na dzień zawarcia umowy SKWhost.pl nieznane są żadne
wady prawne oferowanego produktu.
9. Z chwilą uruchomienia usługi "Strona WWW" SKWhost.pl udziela
Klientowi czasowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu
graficznego wykorzystywanego w usłudze "Strona WWW" . Czas ważności
licencji uplywa z czasem upływu okresu, na który Usługa "Strony WWW"
została wykupiona.
10. SKWhost.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego
i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym
stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony
przebiegać będzie bez awarii i przerw, jeśli przyczyną będzie wada sprzętu
bądź oprogramowania. W związku z tym Klienci korzystają z niego na własną
odpowiedzialność. W razie ewentualnej awarii lub nienależytego korzystania
z Usługi "Strony WWW" przez Klienta, co spowoduje utratę dannych,
SKWhost.pl
na tę okoliczność robi kopie zapasowe z kilkudniowym
opóźnieniem. Usługa ta jest płatna, czyniona na żadanie Klienta i kosztuje 50
PLN za jednorazowe kopiowanie.
11.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do prawidłowości działania Usługi
"Strony WWW" oraz wszelkich zauważonych blędów lub niezgodności, Klient
może zgłaszać reklamacje poprzez wysłanie maila na adres poczty
elektronicznej podanej w Regulaminie lub zgłaszając bespośrednio pod
numer telefonu.
12.
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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