
 

 

Regulamin Usługi CDN nazwa.pl i Usługi Dodatkowej 
 

I. Postanowienia ogólne. 
1. Regulamin oznacza Regulamin Usługi CDN nazwa.pl i Usługi Dodatkowej oraz dokumenty, do których 

odsyła ten Regulamin, to jest cennik, specyfikację usługi oraz Ogólne Warunki Umów. 
2. Usługa CDN nazwa.pl to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania funkcjonalności, zgodnych 

z ofertą zamieszczoną na stronie https://www.nazwa.pl. Opłata tytułem świadczenia Usługi CDN nazwa.pl 
ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.nazwa.pl. 

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

 
II. Zamawianie Usługi. 

1. Zamówienie Usługi CDN nazwa.pl lub Usługi Dodatkowej polega na wypełnieniu przez Klienta 
elektronicznego wniosku zamówienia usługi lub bezpośrednim przystąpieniu do korzystania z tej usługi.  

2. Złożenie zamówienia lub przystąpienie do korzystania z usługi jest równoznaczne z zawarciem umowy 
pomiędzy Klientem i nazwa.pl o świadczenie Usługi CDN nazwa.pl lub Usługi Dodatkowej, na warunkach 
wskazanych w Regulaminie, cenniku i ofercie. 

3. Zawierając umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu, cennika i 
oferty. 
 
III. Dostępność Usługi. 
nazwa.pl gwarantuje Dostępność Usługi CDN nazwa.pl i Usługi Dodatkowej na poziomie określonym 
w Ogólnych Warunkach Umów. 

 
IV. Korzystanie z Usługi. 

1.  Klient oświadcza, że: 
a) nie będzie korzystał z Usługi CDN nazwa.pl lub Usługi Dodatkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem 

i określonymi parametrami, 
b) nie będzie wykorzystywał Usługi CDN nazwa.pl lub Usługi Dodatkowej do zamieszczania 

i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym.  
 

V. Postanowienia końcowe. 
1. Usługa CDN nazwa.pl oraz Usługa Dodatkowa mogą być świadczone wyłącznie Klientom, którzy korzystają 

z Panelu Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia przez 
nazwa.pl na rzecz Klienta Usługi CDN nazwa.pl oraz Usługi Dodatkowej, jest zaakceptowanie przez Klienta 
Ogólnych Warunków Umów. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych 
Warunków Umów. 

3. Regulamin w wersji z dnia 25.01.2022 r. 


