
Umowa świadczenia usługi hostingowej

Zawarta w dniu ………………

pomiędzy …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….
a
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą
Między wyżej wymienionymi stronami została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej  Umowy jest  świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi  hostingowej 
o nazwie ………… …………………na rzecz Zleceniodawcy. Parametry świadczonej usługi 
hostingowej opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§2

Umowa  zawarta  jest  na  czas  ……..  miesięcy  od  momentu  udostępnienia  Usługi 
Zleceniodawcy.

§3

Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić Usługę Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od 
momentu potwierdzenia uiszczenia opłaty za świadczenie Usługi.

§4

Opłata za Usługę jest zgodna z cennikiem usług hostingowych Netword.pl.

§5

Zmiana  parametrów świadczonej  usługi,  jest  możliwa  na  wyraźną  prośbę  Zleceniodawcy 
zgłoszoną Zleceniobiorcy na piśmie bądź pocztą elektroniczną i po uiszczeniu opłaty zgodnej 
z cennikiem usług hostingowych Netword.pl. 
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§6

Przekroczenie przez Zleceniodawcę parametrów oferowanej Usługi, o których mowa w  §1 
bez  uprzedniego  zlecenia  zgodnie  z  §5,  a  w  szczególności  przekroczenie  udostępnionej 
przestrzeni  dyskowej  oraz  limitu transferu rocznego skutkuje automatycznym naliczeniem 
dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem usług hostingowych Netword.pl. 

§7

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia 
usług  hostingowych  na  rzecz  Zleceniodawcy,  przy  czym  dostępność  usługi  hostingowej 
zapewniona jest na poziomie nie mniejszym niż 99,5% w skali roku.

§8

Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  informowania  Zleceniodawcy  o  wszelkich  awariach 
skutkujących czasową przerwą w dostępności usługi hostingowej oraz do usunięcia awarii w 
terminie nie przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia lub wykrycia awarii.

§9

Zleceniobiorca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  możliwe  przypadki  wadliwego  działania 
publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, między operatorskich 
czy  międzynarodowych,  awarii  linii  energetycznych  bądź  innych  awarii,  na  które 
Zleceniobiorca nie ma wpływu.

§10

Jeżeli,  z  jakichkolwiek  przyczyn  leżących  po  stronie  Zleceniobiorcy,  dalsze  świadczenie 
usługi  hostingowej  okaże  się  niemożliwe,  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  zwrócenia 
Zleceniodawcy części lub całości pobranej należności za świadczoną usługę proporcjonalnie 
do czasu, jaki pozostał do momentu zakończenia świadczonej usługi. 

§11

Kupujący jest jedyną stroną ponoszącą odpowiedzialność za treści publikowane w ramach 
usługi hostingowej świadczonej przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej Umowy.

§12

Zleceniobiorca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi lub odmówić dalszego jej świadczenia 
gdy  stwierdzi,  że  treści  publikowane  na  stronach  Zleceniodawcy  są  niezgodne 
z obowiązującym prawem, naruszają ogólnie przyjęte dobre obyczaje, prawa lub dobre imię 
osób trzecich.
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§13

Opłata za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast 
kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu 
sprzętu  lub  oprogramowania  do  korzystania  z  Usługi,  zakupu  własnej  domeny, 
zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Zleceniodawcy.

§14

Kupujący  korzysta  z  wszelkich  danych,  informacji  lub  oprogramowania  uzyskanych przy 
wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.

§15

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca
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