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1.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie ODNS użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą,
należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co
innego.
Wszelkie pojęcia użyte w Regulaminie z wielkiej litery, a niezdefiniowane w jego treści, mają znaczenie
przypisane im w mającym zastosowanie do danego Użytkownika odpowiednio Regulaminie
świadczenia usług Oktawave dla konsumentów albo w Regulaminie świadczenia usług Oktawave dla
przedsiębiorców (dostępne na stronie https://www.oktawave.com/pl/regulamin), chyba że z kontekstu
ich użycia wyraźnie wynika co innego.
Limity Usługi ODNS

Limit ilości domen: 100 / miesiąc kalendarzowy.
Łączny Limit zapytań dla danego Użytkownika rozumiany jako
sumę zapytań do wszystkich domen: 10 milionów /miesiąc
kalendarzowy.

Regulamin

Alternatywnie:
1. dla Użytkowników będących konsumentami: regulamin świadczenia
usług Oktawave dla konsumentów; albo
2. dla Użytkowników będących przedsiębiorcami: regulamin
świadczenia usług Oktawave dla przedsiębiorców.

Regulamin ODNS
Usługodawca

Usługa ODNS

2.

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie
https://www.oktawave.com/pl/regulamin, także w formacie PDF.
niniejszy dokument, którego aktualna wersja dostępna jest na stronie
https://www.oktawave.com/pl/regulamin, także w formacie PDF.
spółka Oktawave Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 44a; 02 - 672 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426334, NIP
5213633306; REGON 146197794; o kapitale zakładowym w wysokości
5.290.000,00 złotych.
skalowana usługa dostarczająca mechanizmy zarządzania domenami
(DNS) za pomocą panelu administracyjnego oraz API pozwalającego na
automatyzację procesów obsługi, świadczona zgodnie z Regulaminem
ODNS. Usługa ODNS świadczona jest jako automatyczna, testowa
(early access) usługa czasowa.

Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin ODNS określa warunki świadczenia Usługi ODNS przez
Usługodawcę.
2.2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie ODNS, zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu.

2.3.
2.4.

2.5.

Usługa ODNS dostępna jest dla wszystkich Użytkowników.
Usługa ODNS udostępniana jest w wersji early access, tj. w wersji testowej (dla celów
marketingowych oraz testowych). W okresie dostępności Usługi ODNS w wersji early
access (testowej) Usługodawca nie nalicza Wynagrodzenia z tytułu korzystania z tej
Usługi.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługa ODNS jest udostępniana w
wersji testowej, tj. w szczególności może nie być w pełni stabilna. Dlatego też korzystanie
z Usługi ODNS na tym etapie może wymagać szczególnej wiedzy i umiejętności po stronie
Użytkownika, tak aby zidentyfikował on oraz zabezpieczył ewentualne ryzyka związane z
korzystaniem z Usługi ODNS na tym etapie. Użytkownik decyduje się na korzystanie z
Usługi ODNS na własne ryzyko i zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za skutki
korzystania z Usługi ODNS w wersji early access. W zakresie w jakim zwolnienie z
odpowiedzialności jest niedopuszczalne na gruncie powszechnie obowiązujących
przepisów (np. względem konsumentów lub szkód wyrządzonych umyślnie) stosuje się
postanowienia Regulaminu. W szczególności Usługa ODNS nie jest objęta SLA
Usługodawcy.

3.

Rozpoczęcie korzystania z Usługi ODNS i okres dostępności Usługi ODNS Early Access
3.1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi ODNS przez Użytkownika wymaga:
a.
uruchomienia tej funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika, poprzez dodanie
domen do Usługi ODNS;
b.
zaakceptowania Regulaminu ODNS.
3.2. Usługa ODNS w wersji testowej (early access) będzie dostępna do odwołania.
Usługodawca powiadomi Użytkowników o zakończeniu świadczenia Usługi ODNS w wersji
early access z jedno miesięcznym wyprzedzeniem (okres wypowiedzenia) oraz o
ewentualnej możliwości konwersji do usługi komercyjnej, poprzez wysłanie wiadomości
mailowej.

4.

Warunki korzystania z Usługi ODNS
4.1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika, w ramach którego
świadczona jest Usługa ODNS ale wówczas Limity Usługi ODNS stosuje się łącznie do
wszystkich Kont Użytkownika (sumowanie zużycia / sposobu korzystania dla wszystkich
Kont Użytkownika).
4.2. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika Limitów Usługi ODNS, Usługodawca może
wyłączyć Usługę ODNS dla danego Użytkownika do końca danego miesiąca
kalendarzowego.
4.3. Limity Usługi ODNS rozliczane są w cyklu miesięcznym (miesiąc kalendarzowy) i
zasoby/parametry niewykorzystane w pełni w danym miesiącu kalendarzowym nie
podlegają wykorzystaniu w kolejnym.

5.

Zakończenie Usługi ODNS i wyłączenie Usługi ODNS
5.1. Po zakończeniu okresu dostępności Usługi ODNS zgodnie z punktem 3.2 powyżej,
niniejszy Regulamin ODNS przestaje obowiązywać dla Użytkownika (zakończenie
świadczenia Usługi ODNS).
5.2. Jeżeli Usługodawca, po zakończeniu okresu dostępności Usługi ODNS zgodnie z punktem
3.2 powyżej, zdecyduje o udostępnieniu na podstawie Regulaminu komercyjnej Usługi
analogicznej do Usługi ODNS, Użytkownik zostanie powiadomiony o możliwości jej
uruchomienia oraz zasadach naliczania Wynagrodzenia za korzystanie z takiej Usługi.
5.3. Użytkownik w każdym czasie może wyłączyć Usługę ODNS w ramach Konta Użytkownika
poprzez usunięcie wszystkich domen zarejestrowanych w Usłudze ODNS.
5.4. Usługa ODNS może zostać wyłączona przez Usługodawcę dla Użytkownika ze skutkiem
natychmiastowym, trwale lub czasowo, w przypadku:
a.
naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Regulaminu ODNS;
b.
rozwiązania Umowy.
5.5. Usługa ODNS nie podlega Standardowej Umowie o Poziomie Usług (SLA). Użytkownikowi
niebędącemu konsumentem nie przysługują i Użytkownik niebędący konsumentem nie
będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy w związku z

rozpoczęciem, świadczeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi ODNS. Powyższe
wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą wypadków, w których ograniczenie/wyłączenie
odpowiedzialności jest niedopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem (np. szkoda
wyrządzona umyślnie) – w takich wypadkach stosuje się postanowienia Regulaminu.
6.

Postępowanie reklamacyjne i zmiana Regulaminu ODNS
6.1. W stosunku do reklamacji związanych z Usługą ODNS, zastosowanie znajduje
odpowiednio §11 Regulaminu dla przedsiębiorców albo § 12 Regulaminu dla
konsumentów.
6.2. Do zmiany Regulaminu ODNS, stosuje się tryb zmiany określony w §20 Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu ODNS wchodzi w życie z upływem 5 dni od
wysłania informacji o zmianie, o ile Użytkownik w ciągu 2 dni od wysłania informacji o
zmianie nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu ODNS. W takim wypadku
następuje zakończenie świadczenia Usługi ODNS z upływem 5-tego dnia od wysłania ww.
informacji o zmianie Regulaminu ODNS.

