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I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin oznacza Regulamin Dystrybucji Kodów Rejestracyjnych oraz dokumenty, do których odsyła 
ten regulamin, tj. cennik, specyfikację Oprogramowania oraz Ogólne Warunki Umów. 

2. Oprogramowanie to programy komputerowe dla których nazwa.pl Dystrybuuje Kody Rejestracyjne. 

3. Dystrybuowanie Kodów Rejestracyjnych oznacza udostępnienie Klientowi Kodu Rejestracyjnego przez 
nazwa.pl. 

4. Kod Rejestracyjny to ciąg znaków umożliwiający za pośrednictwem Strony Internetowej Producenta 
Oprogramowania rejestrację Oprogramowania celem otrzymania Kodu Aktywacyjnego. 

5. Kod Aktywacyjny to kod służący do aktywacji Oprogramowania. 

6. Oprogramowanie Trial oznacza w  pełni funkcjonalne Oprogramowanie, udostępniane Klientowi 
bezpłatnie na ustalony okres czasu i na ustalonych warunkach zgodnie z informacją zawartą na stronach 
nazwa.pl lub na Stronie Internetowej Producenta Oprogramowania. 

7. Strona Internetowa Producenta Oprogramowania to strona internetowa Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. 
dostępna pod adresem: https://rejestracja.kaspersky.pl/ 

8. Regulamin Rejestracji to regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem: 
https://rejestracja.kaspersky.pl/regulamin.html  

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

 

II. Zamawianie Kodu Rejestracyjnego. 

1. Zamówienie Kodu Rejestracyjnego polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku 
zamówienia na stronach internetowych nazwa.pl.  

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy Dystrybuowania Kodów Rejestracyjnych 
na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w treści zamówienia. Klient będący Konsumentem 
oświadcza, że żąda aktywacji usługi poprzez udostępnienie Kodu Rejestracyjnego przed upływem 14 dni 
od daty prawidłowego złożenia zamówienia. Specyfikacja Oprogramowania dostępna jest na stronach 
internetowych nazwa.pl.  

2. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje 
w całości Regulamin. 

3. nazwa.pl niezwłocznie po przyjęciu wpłaty tytułem zamówienia Kodu Rejestracyjnego zobowiązuje się 
do udostępnienia Klientowi Kodu Rejestracyjnego poprzez jego wysłanie na kontaktowy adres poczty 
elektronicznej Klienta lub w Panelu Klienta. 

 

III. Oprogramowanie Trial. 

1. Klient uprawniony jest do pobrania ze Strony Internetowej Producenta Oprogramowania za 
pośrednictwem strony internetowej nazwa.pl Oprogramowania Trial. 

2. Oprogramowanie Trial udostępniane jest na ustalony okres czasu i na ustalonych warunkach zgodnie 
z informacją zawartą na stronach internetowych nazwa.pl lub na Stronie Internetowej Producenta 
Oprogramowania. 

3. Klient przy użyciu Kodu Rejestracyjnego może dokonać rejestracji na Stronie Internetowej Producenta 
Oprogramowania celem otrzymania Kodu Aktywującego, przy pomocy którego może aktywować 
Oprogramowanie Trial do wersji Oprogramowania zgodnej z cennikiem dostępnym na stronach 
internetowych nazwa.pl. 

 

IV. Licencja na Oprogramowanie.  

1. Klient uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na warunkach określonych w Regulaminie 
Rejestracji dotyczącego Oprogramowania.  

2. W przypadku rejestracji Oprogramowania przy pomocy Kodu Rejestracyjnego umowa licencyjna 
zawierana jest z osobą trzecią. 

https://rejestracja.kaspersky.pl/
https://rejestracja.kaspersky.pl/regulamin.html
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3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Rejestracji i go zaakceptować przed 
przystąpieniem do korzystania z Oprogramowania.  

 

V. Płatności. 

1. Opłata tytułem udostępnienia Kodu Rejestracyjnego ustalana jest zgodnie z cennikiem Oprogramowania 
znajdującym się na stronach internetowych nazwa.pl, obowiązującym w chwili złożenia zamówienia 
i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w proformie. 

2. nazwa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Oprogramowania, przy czym taka zmiana nie ma 
wpływu na ceny Oprogramowania co do którego Klient złożył zamówienie. 

3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zamówienia na wskazany przez nazwa.pl 
rachunek bankowy.  

4. Faktura tytułem udostępnienia Kodu Rejestracyjnego wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu 
Klienta. Faktura wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie nazwa.pl. 
Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie 
udostępniona poprzez Panel Klienta.  

5. Koszty bankowe płatności ponosi Klient.  

6. Zwroty wpłat będą przekazywane do nadpłat w Panelu Klienta.  

7. Datą Zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym nazwa.pl. 

 

VI. Korzystanie z Oprogramowania. 

1. Klient uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na warunkach wskazanych w złożonych 
zamówieniu, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Rejestracji. 

2. nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożliwości korzystania z Oprogramowania na skutek 
niespełnienia wymagań technicznych przez Klienta przewidzianych dla Oprogramowania i 
udostępnionych Klientowi przed złożeniem zamówienia na Oprogramowanie na stronach internetowych 
nazwa.pl lub na Stronie Internetowej Producenta Oprogramowania lub w Regulaminie Rejestracji. 

3. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do Oprogramowania i przestrzegania 
postanowień zaakceptowanego Regulaminu Rejestracji. 

4. nazwa.pl zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich dostępnych jej danych Klienta naruszającego 
postanowienia Regulaminu Rejestracji stosownym organom ścigania oraz osobom trzecim 
dochodzącym swych roszczeń w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu Rejestracji produktu 
przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Naruszenie warunków korzystania z Oprogramowania może skutkować zablokowaniem Kodu 
Aktywacyjnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rejestracji. 

6. W przypadku blokady Kodu Aktywacyjnego zgodnie z postanowieniem powyższym  lub rozwiązania 
umowy licencyjnej z winy Klienta, nazwa.pl nie będzie zobowiązana do zwrotu wpłaconej przez Klienta 
opłaty tytułem udostępnienia Kodu Rejestracyjnego.  

7. Klient nie jest uprawniony do dalszej dystrybucji Kodów Rejestracyjnych. Postanowienie niniejsze nie 
narusza uprawnień Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa autorskiego.  

 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Dystrybuowanie Kodów Rejestracyjnych może odbywać się wyłącznie na rzecz Klientów, którzy 
korzystają z Panelu Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem 
Dystrybuowania Kodów Rejestracyjnych jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów. 

2. nazwa.pl ma prawo w celu rozpatrzenia reklamacji Klienta dotyczącej Dystrybuowania Kodu 
Rejestracyjnego i w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia, przekazać dane osobowe Klienta 
Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000126355, numer NIP: 5732447128, 
numer REGON: 151917632. 

3. Wszelkie postanowienia Regulaminu, które ograniczają lub naruszają uprawnienia Klienta będącego 
Konsumentem uważa się za niezastrzeżone oraz nieobowiązujące.  
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4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych 
Warunków Umów. 

5. Regulamin w wersji z dnia 11.05.2016 r.   

 

 


