
§1
Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz
uruchomieniu dostępnych usług wyspecyfikowanych na stronach WWW vinao.pl oraz zgodnych z
parametrami  bezpieczeństwa  zamieszczonymi  na  stronach  WWW  vinao.pl.  Opłata  tytułem
świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW
vinao.pl.

§2
Zamówienie  usługi  serwera  polega  na  wypełnieniu  przez  Klienta  elektronicznego  wniosku
zamówienia  usługi.  Złożenie  zamówienia  jest  równoznaczne  z  zawarciem  umowy  pomiędzy
Klientem a vinao.pl o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas
trwania  Okresu  Abonamentowego,  o  ile  inne  zapisy  Regulaminu  nie  stanowią  inaczej.  

§3
Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając
usługę,  dokonując  wpłaty  lub  przystępując  do  korzystania  z  usługi  opłaconej  za  
pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin. 

§4
Vinao.pl zobowiązuje się do aktywowania usługi serwera na warunkach określonych w prawidłowo
złożonym zamówieniu usługi serwera. Usługa serwera aktywowana jest na 14-dniowy okres próbny
liczony od daty zamówienia usługi. Limit transferu możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu
próbnego mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi nie może przekroczyć 10GB danych.
Limit  powierzchni   dyskowej  do  wykorzystania  w  trakcie  trwania  okresu  próbnego  to  30  GB.
vinao.pl  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  limitu  wysyłanych  wiadomości  email  przy
wykorzystaniu  usługi  serwera,  ograniczając  liczbę  wiadomości  email  do  50  dziennie  w  trakcie
trwania  okresu  próbnego.  vinao.pl  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  limitów  parametrów
usługi wiążących trakcie trwania okresu próbnego wskazanych w para metrach bezpieczeństwa.

§5
Ceny za usługi hostingu podane na głównej stronie vinao.pl są kwotami promocyjnymi na pierwszy
rok  i  stanowią  50%  wartości  usługi.  Koszt  utrzymania  serwera  na  kolejne  lata  jest  stały  i  nie
wzrasta.

§6
W  trakcie  bieżącego  Okresu  Abonamentowego  Klient  za  dodatkową  opłatą  może  zmienić
dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji
usługi.  Zmiana  pakietu  na  pakiet  o  wyższej  cenie  jest  możliwa  po  zgłoszeniu  zmiany  poprzez
dyspozycję w Panelu Klienta lub mailowo. Vinao.pl wystawi Klientowi proformę obejmującą różnicę
pomiędzy ceną wyższego pakietu, a opłatą uiszczoną przez Klienta za usługę, proporcjonalnie do
liczby  dni  pozostałych  Klientowi  do  końca  bieżącego  Okresu  Abonamentowego.  Zmiana
dokonywana jest po odnotowaniu wpłaty na koncie vinao.pl tytułem utrzymania usługi w ramach
pakietu o wyższej cenie.  Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie  jest możliwa po zakończeniu
bieżącego  Okresu  Abonamentowego  i  jedynie  po  dostosowaniu  usługi  przez  Klienta  do
parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.


