
Regulamin usługi dostępu do usługi Kreatora Stron ITL.PL

§1 Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do Konta Kreatora Stron ITL.PL jest prowadzona przez firmę  INTERTELE S.A. 
zwaną dalej Operatorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
-  Abonent -  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadającą  osobowości 

prawnej, korzystającą z usługi dostępu do Konta Kreatora Stron ITL.PL

- Abonament – opłata za dostęp do Konta Kreatora Stron ITL.PL, uiszczania przez Abonenta na 
rzecz Operatora, której wysokość określona jest w cenniku. 

-  Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad 
ich  naliczania,  stanowiący  integralną  część  Umowy,  publikowany  na  stronie  internetowej 
www.itl.pl

- Konto Kreatora Stron ITL.PL – umożliwia dokonywanie zmian na wykonanej przez Abonenta 
stronie  internetowej.  Nazwa  konta  i  hasła  dostępu  zostają  wygenerowane  przez  Operatora 
z możliwością późniejszej zmiany hasła przez Abonenta.

-  Okres  rozliczeniowy –  okres  będący  podstawą  rozliczania  należności  Abonenta  wobec 
Operatora, rozpoczyna się i kończy we wskazanych na fakturze dniach.

- Okres testowy – okres umożliwiający bezpłatne wypróbowanie usługi. Okres ten trwa nie dłużej 
niż  21  dni  i  w  tym  czasie  Abonent  może  zapoznać  się  z  charakterystyką  działania  Usługi. 
Świadczenie  usługi  w  Okresie  testowym  może  mieć  nieco  inne  parametry  oraz  dodatkowe 
ograniczenia w stosunku do opłaconej Usługi.

- Opcje – wersje Kreatora Stron ITL.PL różniące się pomiędzy sobą funkcjonalnością, parametrami 
technicznymi  itp.  których  szczegółowe  zestawienie  znajduje  się  na  stronie  internetowej 
www.itl.pl.

- Operator - Intertele S.A. z siedzibą w Rzeszowie 35-310, przy al. T. Rejtana 10 zarejestrowaną 
w Sądzie  Rejonowym  w  Rzeszowie  pod  numerem  KRS0000142146,  NIP  813-11-75-106, 
REGON: 690393002 o kapitale zakładowym 600.000 zł.

- Opłata aktywacyjna – kwota określona w cenniku za uruchomienie usługi. 

-  Usługa -  usługa  polegająca  na  umożliwieniu  dostępu  do  tworzenia  i  modyfikowania  strony 
internetowej wykonanej przy pomocy Kreatora Stron ITL.PL

§3 Uruchomienie na okres testowy

1.Abonent  uruchamia  samodzielnie  usługę  na  okres  testowy z  chwilą  otwarcia  w przeglądarce 
strony testowej kreatora.

2.W okresie testowym strona internetowa będzie posiadała automatycznie nadany przez Operatora 
adres.  Jeśli  w  trakcie  trwania  okresu  testowego  nie  zostanie  wykupiona  przez  Abonenta 
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u Operatora usługa dostępu do Konta Kreatora Stron ITL.PL, wówczas po upływie ww. okresu 
strona internetowa zostanie usunięta z całą jej zawartością.

§4 Uruchomienie usługi

1.Operator  uruchamia  płatną  usługę  po  wcześniejszym  wniesieniu  opłaty  aktywacyjnej 
i abonamentowej za usługę. Warunkiem uruchomienia usługi jest  posiadanie przez Abonenta 
wykupionej u Operatora usługi hostingu. 

2.Wykupienie usługi hostingu w systemie ITL może nastąpić jednocześnie z wykupieniem usługi 
dostępu do Konta Kreatora Stron ITL.PL. W przypadku, gdy Abonent ma już wykupioną usługę 
hostingu u Operatora, dostęp do Konta Kreatora Stron ITL.PL, może zostać uruchomiony bez 
konieczności wykupienia kolejnej usługi hostingu. 

3.Wykupienie usługi hostingu w systemie ITL odbywa się na zasadach określonych w regulaminie 
usługi hostingu, zamieszczonego na stronie internetowej www.itl.pl. 

§5 Świadczenie Usługi

1.Świadczenie  usługi  dostępu  do  Konta  Kreatora  Stron  ITL.PL  jest  nierozerwalnie  związane 
z wykupieniem usługi hostingu świadczonej przez Operatora. 

2.Usługa  dostępu  do Konta  Kreatora  Stron  ITL.PL  musi  być  świadczona  na  dowolnej  usłudze 
hostingu  Operatora,  wykupionej  przez  Abonenta  i  zgodnej  z  wymaganiami  technicznymi 
Kreatora Stron ITL.PL.

§6 Opłaty

1.W przypadku, gdy uruchomienie dostępu do Konta Kreatora Stron ITL.PL nastąpiło w trakcie 
trwania  okresu  rozliczeniowego  opłaconej  wcześniej  u  Operatora  usługi  hostingu,  wartość 
abonamentu za dostęp do Konta Kreatora Stron ITL.PL będzie naliczona proporcjonalnie za 
każdy dzień pozostający do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

2.Wszelkie opłaty związane z świadczeniem usługi zostały przedstawione w cenniku.
3.Terminy uiszczania opłat są zamieszczane na fakturach wystawianych przez Operatora.

§7 Likwidacja strony

1.Likwidacja strony może nastąpić w przypadku: 
a)nieuregulowania przez Abonenta należności wobec Operatora za usługę,
b)nieprzestrzegania  postanowień  niniejszego  regulaminu,  oraz  regulaminu  korzystania  z  usług 
hostingowych w systemie ITL.
c)pisemnego zrezygnowania przez Abonenta z usługi,
d)zrezygnowania z usługi hostingu w systemie ITL do której przypisana jest  usługa dostępu do 
Konta Kreatora Stron ITL.PL.
2.Likwidacja  strony  skutkuje  bezpowrotnym usunięciem całej  jej  zawartości  znajdującej  się  na 

serwerze Operatora.   

§8 Zmiana opcji

1.Operator  może  na pisemny wniosek  Abonenta  dokonać  zmiany opcji  usługi  na  inną,  będącą 
w ofercie Operatora. 

2.Zmiana  opcji  z  tańszej  na  droższą  jest  związana  z  wniesieniem  przez  Abonenta  różnicy 
w opłatach  abonamentowych  dla  danych  opcji,  naliczonych proporcjonalnie  za  każdy dzień 
pozostający do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
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3.Zmiana opcji  z droższej  na tańszą nie zobowiązuje Operatora do zwrotu Abonentowi różnicy 
w opłatach abonamentowych.

§9 Postanowienia końcowe

1.W sprawach  nie  uregulowanych  w niniejszym  regulaminie  mają  zastosowanie  postanowienia 
Regulaminu korzystania z usług hostingowych w systemie ITL.PL

2.Wszelkie prawa autorskie do oprogramowania oraz projektów graficznych wykorzystywanych do 
świadczenia  usługi  pozostają  po  stronie  firmy  Parallels  Holdings  Ltd.  z  siedzibą  w 
Schaffhausen, Szwajcaria. (http://www.parallels.com/)

3.Operator  oświadcza,  iż  posiada  wykupioną  licencję  na  udostępnianie  Abonentom 
oprogramowania wraz z projektami graficznymi firmy Parallels Holdings Ltd.

4.Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  zamieszczania  na  wykonanej  za  pomocą  Kreatora  Stron 
ITL.PL  stronie  internetowej  informacji  o  prawach  autorskich  i  majątkowych  do 
wykorzystywanych projektów graficznych, a także informacji o sobie jako firmie świadczącej 
usługi hostingu.
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