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Regulamin usługi „Web na start” 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi  „Web na start” przez Eniro Polska Sp. z o.o. (w trakcie zmiany 

nazwy na Panorama Firm Sp. z o.o., zwaną dalej: „PF”) z siedzibą w Warszawie, spółkę prawa handlowego 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 116894 o kapitale zakładowym w wysokości 

12 469 000 PLN, posługującą się numerami: NIP PL 5210125377 oraz REGON 012110943 

2. Usługa jest realizowana razem z usługą „MultiBox”, zgodnie ze specyfikacją wybranego przez Klienta 

Pakietu MultiBox. Specyfikacja Pakietu stanowi integralny załącznik do regulaminu i umowy MultiBox. 

3. W ramach usługi „Web na start”, w zależności od specyfikacji wybranego pakietu, mogą być realizowane 

następujące usługi polegające na: 

a) przygotowaniu i opublikowaniu strony internetowej dla Klienta w oparciu o szablony dostępne w kreatorze 

StarterWeb, zgodnie ze specyfikacją START_KR, będącą integralnym załącznikiem do regulaminu i umowy;   

b) przygotowaniu i opublikowaniu max. 2 dodatkowych podstron do strony internetowej Klienta wykonanej przez PF 

(Web na Start), realizowana zgodnie z założeniami odnośnie zawartości zakładek zdefiniowanych w ramach 

specyfikacji START_KR, w oparciu o zgłoszenie przez Klienta sugestii nazwy zakładki drogą mailową w trakcie 

trwania umowy. 

4. W zakresie usługi o której mowa w punkcie 3) PF zapewnia hosting, a także może zaproponować Klientowi 

domenę dla strony internetowej. PF zobowiązuje się wówczas utrzymywać zakupioną dla Klienta domenę 

przez czas określony w umowie, z wyłączeniem przypadku, jeśli strona internetowa została opublikowana 

w domenie Klienta.  

5. Jeśli wykonana w ramach usługi, o której mowa w punkcie 3) strona internetowa ma zostać umieszczona 

w domenie Klienta,  Klient zobowiązuje się do dostarczenia PF danych niezbędnych do publikacji strony 

internetowej pod wskazaną przez niego domeną. W razie niedostarczenia, PF ma prawo do publikacji 

strony internetowej w domenie będącej własnością PF lub przekazania plików do strony z instrukcją do 

samodzielnego wdrożenia. 

6. Jeżeli strona internetowa, o której mowa w punkcie 3) została opublikowana w domenie Klienta,  Klient 

przez cały okres trwania umowy zobowiązuje się utrzymywać domenę w aktywności. Wygaśnięcie praw do 

takiej domeny w czasie trwania umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

określonego w umowie MultiBox. Na wezwanie PF, Klient udostępni w wyznaczonym przez PF terminie 

dane dostępowe do panelu hostingowego lub domeny, jeżeli te dane są konieczne do efektywnego 

świadczenia usługi.  

7. W przypadku zaistnienia ograniczeń lub braku możliwości wykonania elementu usługi opartej o 

zewnętrznych dostawców, PF wykona w miejsce takiej usługi inną usługę, o zbliżonym charakterze.  

8. W szczególności, w przypadku braku technicznych możliwości wykonania elementu usługi opartej o serwisy 

zewnętrznych dostawców z przyczyn niezależnych od PF, PF zastrzega sobie prawo do wykonania 

zamiennego elementu wskazanego w szczegółowych specyfikacjach danego typu pakietu MultiBox, razem 

z którym jest realizowana usługa „Web na start”.  

9. Okres produkcji strony internetowej w ramach usługi „Web na start” (pakiet START_KR) wynosi do 90 dni 

kalendarzowych, w zależności od terminowego dostarczenia materiałów określonych w specyfikacji 

START_KR niezbędnych do ukończenia i opublikowania strony internetowej. W przypadku niedostarczenia 

lub zaprzestania udostępniania przez Klienta materiałów, treści lub informacji niezbędnych do Produkcji 

Strony Internetowej,  uniemożliwiającego lub utrudniającego PF wykonanie Usługi, PF będzie świadczyć 

Usługę w ograniczonym wymiarze, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.  Określony w 

Umowie okres świadczenia Usługi nie ulega przedłużeniu w przypadku zaistniałych po stronie Klienta 
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opóźnień w dostarczeniu materiałów lub informacji, powodujących wydłużenie okresu produkcji strony 

internetowej. 

10. Klient akceptuje fakt, że wybrany przez niego szablon strony internetowej z kreatora StarterWeb nie 

stanowi własności Klienta i może być wykorzystywany przez PF wielokrotnie i bezterminowo  do realizacji 

Usługi na rzecz innych podmiotów.   

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

„Ogólne warunki świadczenia usług” - dostępnego pod adresem: firma.panoramafirm.pl 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2019 r. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi MultiBox i akceptuję jego postanowienia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć Klienta oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta) 

 

.................................................................. 

(data) 

…………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Konsultanta, czytelny podpis 


