Regulamin
Poniższy regulamin zawiera zasady korzystania z oprogramowania firmy Kaspersky
Lab dystrybuowanego w modelu subskrypcyjnym przez firmę F.H.U. „COMP-SERWIS”.

I DEFINICJE:
Operator – F.H.U. „COMP-SERWIS”
Użytkownik – abonent Operatora, który aktywnie korzysta z usług oferowanych
przez niego,
Oprogramowanie – aplikacje zabezpieczające firmy Kaspersky Lab oferowane
przez Operatora w modelu abonamentowym,
Subskrypcja – czasowa licencja na użytkowanie Oprogramowania,
Okres Testowy – nieodpłatny okres testowy Subskrypcji wynoszący do 31 dni,
liczony od dnia uruchomienia przez Operatora Subskrypcji do ostatniego dnia
miesiąca, w którym Subskrypcja została uruchomiona,
Okres rozliczeniowy – okres działania Subskrypcji liczony od pierwszego do
ostatniego dnia miesiąca,
EULA – Umowa Licencyjna Użytkownika końcowego Oprogramowania,
Kod rejestracyjny – kod przesyłany przez Operatora uprawniający do otrzymania
kodu aktywacyjnego do Oprogramowania,
Kod aktywacyjny – kod, który Użytkownik końcowy otrzyma na adres e-mail po
dokonaniu rejestracji kodu rejestracyjnego. Służy on do aktywacji Oprogramowania,
Producent – producent oprogramowania - firma Kaspersky Lab.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Każdemu Użytkownikowi Operatora, który korzysta z usługi Internetu i zamówi
oprogramowanie
Kaspersky,
przysługuje
prawo
do
jednorazowego
skorzystania z Okresu Testowego (wynoszącego do 31 dni).
2. Po zakończeniu Okresu Testowego Subskrypcja automatycznie zostanie
przedłużona na kolejny odpłatny Okres Rozliczeniowy.
3. Operator w ramach Subskrypcji przekaże Użytkownikowi niezbędne informacje
na temat rodzaju aplikacji, której dotyczy, liczby chronionych urządzeń oraz
czasu jej trwania. Użytkownik otrzyma także unikatowy Kod Rejestracyjny.
4. W celu skorzystania z Subskrypcji Użytkownik musi dokonać rejestracji Kodu
Rejestracyjnego na stronie https://rejestracja.kaspersky.pl. Po dokonaniu
rejestracji na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie

przesłany Kod Aktywacyjny
Oprogramowania.

wraz

linkiem

do

paczki

instalacyjnej

5. Wersje instalacyjne Oprogramowania można także pobrać z działu „do
pobrania” znajdującego się na stronie Producenta, który mieści się pod
adresem http://www.kaspersky.pl/pobierz.
6. Kod Aktywacyjny służy do aktywacji wszystkich instancji Oprogramowania
oferowanych w ramach przekazanej przez Operatora Subskrypcji.
7. Subskrypcja może być wykorzystywana wyłącznie przez Użytkownika w
ramach jego gospodarstwa domowego lub firmy. Zabrania się udostępniania
Kodu Aktywacyjnego, Kodu rejestracyjnego, Subskrypcji osobom trzecim.
8. Opłata za Subskrypcję będzie doliczana za każdy z Okresów Rozliczeniowych
do abonamentu za usługę Internetu, ofertowaną przez Operatora. Opłata za
subskrypcję płatna jest z góry w terminie wskazanym na fakturze, każdego
miesiąca.
9. W przypadku braku wpłaty, subskrypcja nie jest przedłużana.
10.Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji do Operatora wysyłając pisemną
rezygnację z subskrypcji na adres e-mail biuro@comp-serwis.com.pl, przy
czym wyłączenie Subskrypcji nastąpi z upływem ostatniego dnia Okresu
Rozliczeniowego, a opłata za wspomniany okres zostanie doliczona do
abonamentu Użytkownika.
11.Użytkownik oprogramowania zgadza się przestrzegać warunków niniejszego
regulaminu oraz postanowień zawartych w EULA, której treść należy
zaakceptować w trakcie procesu instalowania Oprogramowania. Jest ona
także dostępna pod adresem http://kaspersky.pl/licencje.
12.Użytkownik samodzielnie instaluje oprogramowanie na swoich urządzeniach.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Regulamin wchodzi w życie w maju 2017 r.

