Zasady korzystania z wersji demonstracyjnej usługi poczty elektronicznej dla firm
oferowanej przez Aplitt S.A.
1.

Aplitt S.A. umożliwia czasowe, bezpłatne korzystanie z wersji demonstracyjnej usługi poczty
elektronicznej dla firm (dalej: „MAIL!T Demo”) w celu umożliwienia zapoznania się z
działaniem i funkcjonowaniem usługi.
2. Dostęp do MAIL!T Demo możliwy jest po dokonaniu rrejestracji
ejestracji na stronie mailit.pl. W
procesie rejestracji należy wprowadzić wymagane dane (imię, nazwisko, aktualny adres e
email, firma użytkownika), zapoznać się z treścią oświadczeń, których złożenie jest wymagane
i potwierdzić ich złożenie poprzez zaznacz
zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (tzw. checkboxów).
3. Umożliwienie korzystania z MAIL!T Demo może być uzależnione od wyrażenia zgody na
otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
4. Termin udostępniania MAIL!T Demo wynosi 10 dni kalendarzowych,, liczonych od momentu
skutecznego dokonania zamówienia. Po upływie tego terminu, konta pocztowe oraz wszelkie
pliki i dane przechowywane w ramach kont pocztowych założonych przez użytkownika
zostaną usunięte bez uprzedniego informowania o tym użytkownika.
5. Aplitt S.A. zastrzega, że MAIL!T Demo może zawierać inne parametry i funkcjonalności niż
usługa główna, w szczególności:
1) może umożliwiać założenie mniejszej liczby kont pocztowych,
2) może umożliwiać założenie konta pocztowego jedynie w domyślnej, automatyc
automatycznie
przydzielanej subdomenie mailit.pl,
3) może umożliwiać wysyłanie i odbieranie korespondencji tylko w tej samej subdomenie
pocztowej albo tylko w ramach kont pocztowych założonych przez użytkownika w ramach
MAIL!T Demo,
4) może ograniczyć lub wyłączyć możliw
możliwość
ość korzystania z MAIL!T Demo na urządzeniu
mobilnym.
6. Z uwagi na demonstracyjny charakter MAIL!T Demo, Aplitt S.A. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody użytkownika związane z zamówieniem i korzystaniem z MAIL!T
Demo, w tym za szkody związane z nie
nieprawidłowym
prawidłowym działaniem usługi, nieprzydatnością
usługi do użytku czy utratą, uszkodzeniem lub zniekształceniem danych, odebraniem
korespondencji zawierającej złośliwe oprogramowanie czy za treść przesyłanych lub
odbieranych wiadomości, chyba że szkoda użyt
użytkownika
kownika wynika z winy umyślnej Aplitt S.A.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z MAIL!T Demo w sposób nienaruszający
obowiązujących przepisów prawa, praw i wolności osób trzecich oraz dobrych obyczajów, w
szczególności do niewysyłania za pośrednictw
pośrednictwem MAIL!T Demo korespondencji
orespondencji zawierającej
tzw. złośliwe oprogramowanie, niepowodowania nadzwyczajnego obciążenia infrastruktury
sieciowej, niezakładania
nia kont pocztowych o nazwie zastrzeżonej przez osoby trzecie lub
mogącej wprowadzić w błąd co do tożsamoś
tożsamości
ci lub zakresu działalności użytkownika.
8. Aplitt S.A. zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udostępniania MAIL!T Demo w każdym
czasie bez podania przyczyny. Aplitt S.A. zastrzega sobie prawo do zablokowania
użytkownikowi możliwości korzystania z MAIL!T Demo lub ponownego zamówienia usługi
MAIL!T Demo bez podania przyczyny.
9. Korespondencja w sprawach dotyczących MAIL!T Demo może być kierowana pisemnie na
adres siedziby Aplitt S.A. lub drogą elektroniczną na adres: pomoc@strefaklienta.aplitt.pl.
pomoc@strefaklienta.aplitt.pl
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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