
  
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG TESTOWYCH 

 

 

GRUPA 3S ●●● 3S S.A. 

ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice 

tel. +48 32 428 83 00, fax +48 32 330 44 21 

NIP: 969-12-97-176  REGON: 277704261 KRS: 0000095232  

Kapitał zakładowy: 1 704 919 zł opłacony  w całości 

●●● 3S Data Center S.A. 

ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice 

tel. +48 32 338 24 00, fax +48 32 338 24 01 

NIP: 954-27-04-989  REGON: 241656774 KRS: 0000364798  

Kapitał zakładowy: 14 800 000 zł opłacony  w całości 
 

   

 

1. Niniejszy dokument określa zasady, na jakich 3S S.A. której siedzibą są Katowice, pod adresem 40-568 

Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 969-12-97-176, REGON 277704261, której akta rejestrowe 

przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod 

numerem 0000095232, kapitał zakładowy: 1 704 919 zł opłacony w całości (dalej: 3S), świadczy usługi 

testowe na rzecz Klientów. 

2. Przez usługi testowe rozumie się usługi wskazane w serwisie panelklienta.3s.pl o parametrach tam 

wskazanych. Przez Klienta rozumie się podmiot posiadający możliwość zaciągania zobowiązań, inny niż 

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

3. Do usług testowych stosuje się odpowiednie dla nich regulaminy, z uwzględnieniem odrębności 

określonych niniejszym dokumentem. 

4. Usługi testowe świadczone są na podstawie umowy zawieranej w formie elektronicznej – za pomocą 

formularza dostępnego na stronie www.  

5. Parametry usług testowych oraz okres obowiązywania umów są stałe; parametry nie mogą być 

zmieniane a umowa po w/w okresie ulega rozwiązaniu bez możliwości jej przedłużenia. 

6. Okres obowiązywania umów wskazanych w pkt 5 liczony jest od dnia aktywacji usługi będącej 

przedmiotem umowy.  

7. Dla określonych usług testowych, 3S przydziela także pewien limit do wykorzystania przez Klienta 

(kwotowy, ilości transferu, etc.) i po wykorzystaniu tego limitu dana usługa może zostać ograniczona 

przed upływem okresu wskazanego w pkt 5. 

8. Usługi testowe świadczone są nieodpłatnie. 

9. Niektóre usługi testowe o charakterze suplementarnym mogą wymagać uprzedniego zamówienia lub 

posiadania aktywnej innej usługi (usługi podstawowej). 

10. Z uwagi na nieodpłatny charakter usług, odpowiedzialność 3S z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań umownych obejmujących usługi testowe ograniczona jest do odpowiedzialności 

za szkody wyrządzone umyślnie.  

11. Klient może zrezygnować z danej usługi w każdej chwili poprzez złożenie 3S stosownego oświadczenia 

(w miarę możliwości technicznych, także poprzez stronę WWW). 

12. 3S może rozwiązać umowę obejmującą usługi testowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli 

Klient wykorzystuje usługi w sposób niezgodny z niniejszym dokumentem, umową, odpowiednim 

regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

13. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 2014.08.01. 


