
 
Zatwierdzony Uchwałą nr 16/2021 Zarządu AZ.pl z dnia 28.09.2021 

Obowiązuje od dnia 29.09.2021 
 

 
Regulamin Usługi Administrator WWW 

 
 
§1 Postanowienia ogólne. 
 

1. Niniejszy Regulamin  (zwany  dalej:  Regulaminem)  reguluje  zasady  świadczenia  usługi 
Administrator WWW (zwanej dalej: Usługą Administrator WWW) 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, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 70.000,00 złotych w całości opłaconym (zwaną dalej: AZ.pl). 

 
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://az.pl/regulaminy. 

 
§2 Zasady korzystania z Usługi Administrator WWW. 
 

1. Usługa Administrator WWW to usługa świadczona elektronicznie przez AZ.pl, obejmująca 
wykonywanie na rzecz Klienta czynności technicznych związanych z korzystaniem przez Klienta 
z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

 
2. Zamówienie Usługi Administrator WWW następuje w podany poniżej sposób: 

a) Klient kontaktuje się z AZ.pl i zgłasza konsultantowi AZ.pl potrzebę wykonania 
czynności technicznej związanej z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych 
przez AZ.pl drogą elektroniczną, 

b) konsultant AZ.pl przekazuje zgłoszenie Klienta, o którym mowa w lit. a) powyżej, 
właściwemu specjaliście, 

c) właściwy specjalista kontaktuje się z Klientem i uzgadnia z Klientem zakres czynności 
technicznych do wykonania, liczbę godzin pracy koniecznych do wykonania czynności 
oraz wynagrodzenie z tego tytułu, 

d) na podstawie uzgodnień opisanych w lit. c) powyżej, specjalista tworzy dla Klienta 
indywidualną specyfikację Usługi Administrator WWW, którą przesyła Klientowi w 
formie wiadomości elektronicznej na adres email podany w Panelu Klienta lub inny 
podany przez Klienta w trakcie uzgodnień opisanych w lit. c) powyżej. 

 
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Administrator WWW jest: 

a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 
 

b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia usług AZ.pl, oraz 
 

c) uiszczenie przez Klienta całości wynagrodzenia z tytułu Usługi Administrator WWW 
wskazanego w wiadomości elektronicznej opisanej w pkt 2 lit. d) powyżej, oraz 

 
d) współpraca Klienta z właściwym specjalistą w zakresie koniecznym do wykonania 

czynności technicznej objętej Usługą Administrator WWW. 
 

4. Wszelkie zmiany ustaleń powodują konieczność ponownej wyceny i dla danej zmiany 
ponownego przejścia pkt. 2d i 3. Dopiero wtedy zmiana zostanie zrealizowana. 

 
 
§ 3 Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy 
Regulaminu świadczenia usług AZ.pl, dostępnego na stronie https://az.pl/regulaminy. 


