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Regulamin Usługi VPS
§1 Postanowienia ogólne.
Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi VPS (zwanej
dalej łącznie: Usługą VPS) przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin –Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360147, REGON 810903927, NIP 8561164306,
kapitał zakładowy 70.000 zł (zwaną dalej: AZ.pl).
§2 Definicje.
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a)

Usługa VPS - usługa świadczona elektronicznie przez AZ.pl na rzecz Klienta, polegająca na

udostępnieniu Klientowi przestrzeni na serwerze lub serwerach w systemie chmury obliczeniowej,
świadczona zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie o parametrach opisanych w
Specyfikacji Usługi VPS, które są zróżnicowane w zależności od typu Usługi VPS wybranego przez Klienta
spośród typów wskazanych w Cenniku dostępnym pod adresem internetowym https://az.pl/cennik/ .
b)

Specyfikacja Usługi VPS - opis właściwości Usługi VPS, w tym parametrów technicznych,

warunków technicznych i sprzętowych. Specyfikacja Usługi VPS jest dostępna pod adresem
internetowym https://az.pl.
§3 Zasady korzystania z Usługi VPS.
1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi VPS jest:
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia usług AZ.pl, dostępnego na stronie
internetowej pod adresem: https://az.pl/regulaminy , oraz
c) uiszczenie opłat z tytułu Usługi VPS.
2. W toku procedury zamawiania Usługi VPS Klient zobowiązany jest do dokonania wyboru typu Usługi
VPS, spośród wskazanych w Cenniku.
3. AZ.pl rozpoczyna świadczenie Usługi VPS po wyborze przez Klienta typu zamawianej Usługi VPS
zgodnie z ust. 2 po otrzymaniu przez AZ.pl pełnej opłaty z tytułu Usługi VPS, oraz po dokonaniu przez
AZ.pl wszelkich koniecznych czynności, w tym technicznych w celu udostępnienia Klientowi przestrzeni
na serwerze lub serwerach w systemie chmury obliczeniowej, nie później jednak niż 3 dni roboczych
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(dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia ziszczenia się
wszystkich warunków określonych w ust. 1.
4. Do obowiązków Klienta należy w szczególności:
a) spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych, wskazanych w Specyfikacji Usługi VPS,
niezbędnych dla korzystania z Usługi VPS,
b) samodzielne administrowanie Usługą VPS przy wykorzystaniu narzędzi określonych w Specyfikacji
Usługi VPS;
c) tworzenie kopii bezpieczeństwa (zapasowych) własnych danych umieszczonych na serwerze lub
serwerach udostępnionych przez AZ.pl w ramach Usługi VPS.
5.. Indywidualna konfiguracja parametrów Usługi VPS przez Klienta jest możliwa wyłącznie po
zaakceptowaniu przez AZ.pl w formie pisemnej możliwości konfiguracji oraz po uzgodnieniu z AZ.pl
w formie pisemnej warunków korzystania z tak skonfigurowanej Usługi VPS, w tym wynagrodzenia
AZ.pl za świadczenie takiej usługi. Forma pisemna przywołana w zdaniu poprzedzającym będzie
uznana za zachowana w razie przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail.
§4 Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług
AZ.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://az.pl/regulaminy.
2. Zmiana Regulaminu, jego uchylenie albo zastąpienie Regulaminu nowym regulaminem następuje
przy zastosowaniu postanowień pkt 70-74 Regulaminu świadczenia usług AZ.pl.

