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REGULAMIN USŁUG POCZTOWYCH
I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin Usług Pocztowych oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin,
tj. cennik, specyfikację usługi oraz Ogólne Kryteria Umów
2. Usługa Poczty to usługa świadczona na rzecz Klienta polegająca na udostępnieniu Klientowi kont
poczty elektronicznej, wyspecyfikowana na stronach internetowych kowal sp. z o.o. pod adresem
internetowym wykupionej usługi hostingowej serwera lub serwera VPS. Dla usług Pocztowych
wiążące są parametry bezpieczeństwa tej usługi zmieszczone na stronach internetowych kowal sp. z
o.o. Opłata tytułem świadczenia usługi Pocztowych jest darmowa.
3. Usługa Pocztowa świadczona jest w ramach pakietów uzależnionych specyfikacją, o której mowa w
pkt. I.2.
4. Użytkownikiem jest podmiot korzystający za zgodą Klienta z konta poczty elektronicznej założonego
przez Klienta w ramach usługi Pocztowej.
5. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie,
mają znaczenie nadane im w Ogólnych Kryteriach Umów.

II. Zamawianie Pakietu Pocztowego i zasady
świadczenia usługi Pakietu Pocztowego.
1. Zamówienie usługi Pocztowej polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku
zamówienia wybranej usługi serwera lub serwera VPS.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a kowal sp. z o.o. o
świadczenie usługi Pocztowej na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu
Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając
usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem
osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
4. kowal sp. z o.o. zobowiązuje się do wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi i aktywowania
usługi Pocztowej po odnotowaniu wpłaty na koncie kowal sp. z o.o. tytułem zamówienia usługi na
warunkach określonych w prawidłowo złożonym zamówieniu usługi.
5. Usługa Pocztowa aktywowana jest po odnotowaniu wpłaty na koncie kowal sp. z o.o. tytułem
zamówienia usługi na czas trwania Okresu Abonamentowego. Klient będący Konsumentem
oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed upływem 14 dni od daty prawidłowego złożenia
zamówienia.

IV. Dostępność Usługi.
1. Kowal sp. z o.o gwarantuje Dostępność Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na
poziomie określonym w Ogólnych Kryteriach Umów.

kowal sp. z o.o.

1

14 czerwca 2019

V. Postanowienia końcowe.
1. Usługa Pocztowa może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta
zgodnie z postanowieniami Ogólnych Kryteriów Umów. Warunkiem świadczenia usługi przez kowal
sp. z o.o. na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Kryteriów Umów.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie Usług Pocztowych mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Kryteriów Umów.
3. Regulamin w wersji z dnia 14.06.2018 r.
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