
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

ŚWIADCZENIA USŁUG E-PENDRIVE

Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia Usług e-Pendrive przez firmę
OPTIMA D.Foszcz i wspólnicy sp.j. z siedzibą w Krośnie przy ul. Grodzka 26, NIP 684-264-42-15, KRS 0000636390,
RPT 11859, dalej zwane Dostawcą usług.

§2
Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Umowa Abonencka – Umowa o Świadczenie Usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług zawarta na czas 

nieokreślony dla usługi internetowej e-Pendrive.
2. Użytkowa powierzchnia dyskowa – to ilość miejsca na dane.
3. Całkowita powierzchnia dyskowa – to rzeczywista ilość miejsca przeznaczona na przetrzymywanie danych i ich kopii

zapasowych.
4. Backupowanie powierzchni dyskowej – to tworzenie kopii zapasowej tej powierzchni dyskowej.
5. Mirrorowana powierzchnia dyskowa – to powierzchnia użytkowa, która jest automatycznie w sposób ciągły backupowana.
6. User Panel – Panel Użytkownika, zabezpieczony loginem i hasłem, dostępny poprzez internet, umożliwiający Abonentowi

m.in. na dostęp do swoich danych osobowych, faktur, potwierdzeń wpłat, oprogramowania, dokumentów i materiałów
udostępnionych przez Dostawcę Usług.

Instalacja oraz Zasady korzystania z oprogramowania
§3

1. Zgoda na instalację oznacza m.in. zgodę na przydzielenie i zarezerwowanie dla Abonenta całkowitej powierzchni dyskowej
na urządzeniach Dostawcy Usług.

2. Dostawca Usług wskaże bądź udostępni Abonentowi nieodpłatne oprogramowanie pozwalające na ustanowienie połączenia
pomiędzy komputerem Abonenta a zarezerwowaną powierzchnią dyskową. Jednocześnie zaznaczając, że nie jest to jedyne
oprogramowanie zezwalające na dostęp do zarezerwowanej powierzchni, a jedynie wskazanie lub udostępnienie mające na
celu ułatwienie korzystania z usług.

3. Wskazanie lub udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania nastąpi poprzez User Panel lub na stronie internetowej
Dostawcy Usług.

4. W przypadku udostępnienia Abonentowi oprogramowania licencjonowanego przez Dostawcę Usług, oprogramowanie
zostaje udostępnione wyłącznie na czas obowiązywania umowy Abonenckiej, o ile Umowa Abonencka nie stanowi inaczej.

5. Udostępnione oprogramowanie licencjonowane nie może być wykorzystywane w celu świadczenia – odpłatnie bądź
nieodpłatnie – jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych innym podmiotom, o ile odrębne postanowienia Umowy
Abonenckiej nie stanowią inaczej.

6. Abonent zobowiązuje się przestrzegać zapisów licencyjnych wskazanego bądź udostępnionego oprogramowania.
7. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez niedostosowanie się Abonenta do zaleceń

związanych z użytkowaniem wskazanego lub udostępnionego oprogramowania.
8. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez użytkowanie wskazanego lub udostępnionego

oprogramowania, odpowiedzialność powinna zostać określona w licencji oprogramowania.

Opłaty
§4

1. Za instalację Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty instalacyjnej w wysokości określonej w cenniku usług
e-Pendrive.

2. Za uruchomienie świadczenia Usług Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej określonej w cenniku
usług e-Pendrive.

3. Wysokość opłat za Usługi e-Pendrive świadczone przez Dostawcę Usług oraz sposób ich naliczania, a także koszty usług
serwisowych określa Cennik Usług e-Pendrive.

Elementy składające się na Opłatę Abonamentową.
§5

1. Opłata abonamentowa obejmuje:
1) dostęp do Usług oraz stały dostęp do Sieci Dostawcy usług, w przypadku Usług wymagających takiego dostępu,
2) korzystanie z Usług przypisanych do danej opłaty abonamentowej, do danego Pakietu Taryfowego, w Cenniku lub

Cenniku Promocji dla Usług w Promocji,
3) obsługę serwisową, z wyłączeniem dodatkowo płatnych serwisów oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań.

Usługi e-Pendrive
§6

1. Świadczenie usługi e-Pendrive obejmuje:
1) utrzymanie powierzchni dyskowej wraz z zapisanymi przez Abonenta na niej danymi;
2) mirrorowanie utrzymywanej powierzchni dyskowej;



3) zapewnienie dostępu do powierzchni dyskowej poprzez wpięcie jej do sieci internet;
4) utrzymanie serwera FTP realizującego dostęp do zabezpieczonej loginem i hasłem powierzchni dyskowej;
5) korzystanie z Usług przypisanych w Cenniku e-Pendrive do danej opłaty abonamentowej.

2. W ramach świadczonej usługi Dostawca Usług nie odpowiada za treści i materiały przechowywane przez Abonenta na
powierzchni dyskowej. Abonent odpowiada za wszelkie treści i materiały umieszczane w ramach powierzchni dyskowej
udostępnianej Abonentowi przez Dostawcę Usług.

3. W ramach świadczonej usługi Dostawca Usług nie odpowiada za ewentualne utracenie treści i materiałów 
przechowywanych przez Abonenta na powierzchni dyskowej. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
utracenie treści i materiałów umieszczanych w ramach powierzchni dyskowej udostępnianej Abonentowi przez Dostawcę 
Usług.

4. Wymienione usługi są świadczone w ramach pakietów taryfowych wraz z dodatkowymi opcjami usługi wybranymi przez
Abonenta, których ceny określa Cennik e-Pendrive.

5. Usługi e-Pendrive należą do grona Usług Internetowych, odpowiedzialność Dostawcy Usług w tym zakresie określa 
również Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług.

Postanowienia końcowe
§7

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem szczegółowym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług i obowiązuje w trakcie realizacji Umów Abonenckich zawartych o 
świadczenie Usług e-Pendrive.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług, Umowy Abonenckiej oraz obowiązujące
przepisy polskiego prawa.

3. Każdy Abonent poprzez zawarcie Umowy o Świadczenie Usług e-Pendrive akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu w Biurach Obsługi Klienta Dostawcy Usług.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 styczeń 2017 roku.


