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REGULAMIN USŁUG DODATKOWYCH 
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin Usług Dodatkowych oraz dokumenty, do których odsyła ten 

regulamin, tj. Ogólne Kryteria Umów.  

2. Usługa Dodatkowa to usługa wyspecyfikowana na stronach serwisu WWW kowal sp. z o.o. , zdolna 
do współpracy jedynie z określoną usługą, do której została zamówiona. 

3. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, 
mają znaczenie nadane im w Ogólnych Kryteriach Umów.  

4. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed upływem 14 dni od daty 
zawarcia umowy zgodnie z pkt II.2 poniżej.  

II. Zamówienie Usługi Dodatkowej, zasady 
świadczenia Usługi Dodatkowej oraz zaprzestanie 
świadczenia Usługi Dodatkowej
1. Usługa Dodatkowa jest usługą świadczoną na rzecz Klienta w przypadku zawarcia przez Klienta 

umowy o świadczenie usługi innej niż Usługa Dodatkowa z kowal sp. z o.o. Usługa, do której możliwe 
jest zamówienie Usługi Dodatkowej określona jest w specyfikacji Usługi Dodatkowej.  

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a kowal sp. z o.o. o 
świadczenie Usługi Dodatkowej na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

3. kowal sp. z o.o. zobowiązuje się do aktywowania Usługi Dodatkowej na warunkach określonych w 
prawidłowo złożonym zamówieniu Usługi Dodatkowej.  

4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając 
usługę lub przystępując do korzystania z usługi) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w 
całości Regulamin.  

5. Usługa Dodatkowa jest świadczona nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z formularza 
zamówienia Usługi Dodatkowej oraz z cennika Usługi Dodatkowej, dostępnego na stronach serwisu 
WWW kowal sp. z o.o.  

6. Okres Abonamentowy Usługi Dodatkowej jest równy Okresowi Abonamentowemu usługi, do której 
zamówiona została Usługa Dodatkowa.  

7. Przedłużenie Okresu Abonamentowego Usługi Dodatkowej następuje wraz z przedłużeniem Okresu 
Abonamentowego usługi, do której Usługa Dodatkowa została aktywowana  

8. kowal sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty za korzystanie z Usługi Dodatkowej, 
która w chwili złożenia zamówienia na świadczenie Usługi Dodatkowa była nieodpłatna. 
Wprowadzenie opłaty zostanie uwzględnione w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach 
WWW kowal sp. z o.o. i obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany. Wprowadzanie opłaty za Usługę 
Dodatkową w trakcie trwania bieżącego Okresu Abonamentowego Usługi Dodatkowej nie wpływa 
na uprawnienie Klienta do korzystania z Usługi Dodatkowej do końca tego Okresu 
Abonamentowego bez konieczności ponoszenia opłat.  
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9. W trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Klient za dodatkową opłatą może zmienić 
dotychczasowy pakiet na pakiet odpłatny lub pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany 
w cenniku odpowiedniej usługi. 

10. Zmiana pakietu jest możliwa, o ile taki istnieje i przewiduje to specyfikacja usługi, po zgłoszeniu 
zmiany poprzez dyspozycję w Panelu Klienta oraz wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu usługi w 
wybranym pakiecie. kowal sp. z o.o. wystawi Klientowi proformę tytułem utrzymania usługi w 
wybranym pakiecie. Zmiana dokonywana jest po odnotowaniu wpłaty na koncie kowal sp. z o.o. 
tytułem utrzymania usługi w wybranym pakiecie. Zmiana pakietu jest równoznaczna z rozwiązaniem 
umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej.  

11. Klient wyraża zgodę na publikowanie w ramach Usługi Dodatkowej oznaczenia wskazującego na 
usługodawcę, jego ofertę lub Usługę Dodatkową.  

12. kowal sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane, wprowadzone w trakcie korzystania 
do aplikacji udostępnionej Klientowi w ramach Usługi Dodatkowej. Niniejsze postanowienie nie ma 
zastosowania do Klientów będących konsumentami.  

13. kowal sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego zawiadamiania Klienta o 
takim zamiarze, danych zawierających treści o bezprawnym charakterze.  

14. Klient utraci dostęp do Usługi Dodatkowej oraz do danych zapisanych w aplikacji udostępnionej w 
ramach Usługi Dodatkowej w trakcie jej użytkowania jeżeli Klient nie dokona zapłaty za zamówioną 
usługę, do której świadczona jest Usługa Dodatkowa.  

15.  W przypadku utraty dostępu do Usługi Dodatkowej w myśl pkt. II.15 umowa o świadczenie Usługi 
Dodatkowej ulega rozwiązaniu. 

16. Klient może w dowolnej chwili zrezygnować z usługi i rozwiązać umowę o świadczenie Usługi 
Dodatkowej. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej powoduje utratę przez Klienta 
dostępu do danych zapisanych w aplikacji udostępnionej w ramach Usługi Dodatkowej. 

17. Jeżeli po aktywowaniu Usługi Dodatkowej aktywowanej do usługi domeny, domena dla której ta 
usługa została aktywowana zostanie wyrejestrowana lub z innych przyczyn nie będzie się już 
znajdowała w Panelu Klienta a także jeżeli zostanie zmieniona konfiguracja techniczna domeny w 
sposób uniemożliwiający dalsze świadczenie Usługi Dodatkowej, kowal sp. z o.o. będzie uprawniona 
do zaprzestania świadczenia Usługi Dodatkowej, rozwiązania umowy o świadczenie Usługi 
Dodatkowej oraz usunięcia Usługi Dodatkowej wraz ze wszystkimi zgromadzonymi danymi bez 
wcześniejszego informowania o tym Klienta lub Abonenta.  

18. W przypadku zmiany Klienta występującego na rzecz Abonenta domeny internetowej i przejęcia tym 
samym przez nowego Klienta praw i obowiązków z tytułu rejestracji domeny internetowej w kowal 
sp. z o.o. umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej do usługi domeny wygasa. Klient przyjmuje do 
wiadomości, że w takim przypadku w związku z powiązaniem Usługi Dodatkowej z usługą domeny 
dane zgromadzone w ramach Usługi Dodatkowej mogą zostać udostępnione nowemu Klientowi w 
ramach zawartej z nim umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej aktywowanej w domenie co do 
której nowy Klient przejął prawa i obowiązki, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.  

III. Postanowienia końcowe
1. Usługa Dodatkowa może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta 

zgodnie z postanowieniami Ogólnych Kryteriów Umów. Warunkiem świadczenia Usługi Dodatkowej 
przez kowal sp. z o.o. na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Kryteriów Umów.  
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2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 
postanowienia Ogólnych Kryteriów Umów.  

3. W przypadku zamiaru zaprzestania świadczenia Usługi Dodatkowej, kowal sp. z o.o. poinformuje o 
tym Klienta wyznaczając okres wypowiedzenia nie krótszy niż 30 dni. Po upływie okresu 
wypowiedzenia kowal sp. z o.o. ma prawo usunąć Usługę Dodatkową oraz dane zapisane w aplikacji 
udostępnionej w ramach Usługi Dodatkowej.  

4. Regulamin w wersji z dnia 14.06.2019 r.
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