Regulamin sprzedaży subskrypcyjnej ESET
§ 1. Postanowienia ogólne
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2.

3.
4.
5.
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7.

Sprzedaż licencji miesięcznych oprogramowania komputerowego ESET (dalej „Usługa dodatkowa”) prowadzona jest przez
Geckonet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe, NIP: 5592050364, REGON: 382163341, e-mail: info@geckonet.pl,
www.geckonet.pl, tel. 525-777-777 (dalej „Operator”) i jest dostępna dla Abonentów korzystających z dostępu do Internetu
w sieci Geckonet.
Firma Geckonet Sp. z o.o. potwierdza, że jest Autoryzowanym Partnerem ESET. Tylko rozwiązania ESET sprzedawane
poprzez Autoryzowanych Partnerów ESET mają prawa do pełnego wsparcia technicznego polskiego dystrybutora – firmy
DAGMA Sp. z o.o.
Licencja miesięczna na wybrane rozwiązanie marki ESET może być wygenerowana wyłącznie przez aktualnych klientów
Operatora.
Aktywacja i dezaktywacja Usługi dodatkowej następuje na wniosek Abonenta.
Za dzień aktywacji Usługi dodatkowej przyjmuje się wygenerowanie przez abonenta klucza licencyjnego oprogramowania
antywirusowego ESET w Panelu Klienta, pod adresem https://panel.geckonet.pl, bądź podczas rozmowy telefonicznej z
przedstawicielem Operatora.
Aktywacja Usługi dodatkowej nie zwalnia Abonenta z obowiązków i odpowiedzialności Abonenta określonej w § 13
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.
Abonent oświadcza, że przed wygenerowaniem klucza licencyjnego zapoznał się Umową licencyjną użytkownika końcowego
oprogramowania ESET dostępną na stronie producenta oprogramowania, pod adresem https://help.eset.com/eis/12/plPL/eula.html.
§ 2. Opłaty za usługi
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Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi dodatkowej, w terminach
określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.
Aktywacja Usługi dodatkowej nie wiąże się z dodatkowymi opłatami aktywacyjnymi.
Licencje w modelu subskrypcji miesięcznych dostępne są w cenie przedstawionej w poniższej tabeli.
Usługa dodatkowa

Okres licencji

Cena (brutto)

ESET NOD32 Antivirus

1 miesiąc

15 zł

ESET Internet Security

1 miesiąc

20 zł

ESET Smart Security Premium

1 miesiąc

30 zł

Licencje ESET typu subskrypcja są rozliczane miesięcznie, przy czym każda licencja objęta jest 14-dniowym okresem
bezpłatnym, po upływie którego rozpoczyna się pierwszy płatny okres rozliczeniowy.
Jeżeli Abonent zrezygnuje z subskrypcji przed upływem 14-dniowego okresu bezpłatnego, kolejną licencję poprzedzoną 14dniowym okresem bezpłatnym będzie mógł wygenerować po upływie trzech miesięcy.
Okres rozliczeniowy jest indywidualny dla każdej licencji i trwa jeden miesiąc (np. od 22-go stycznia do 21-go lutego); potem
następują kolejne 1-miesięczne okresy rozliczeniowe. Faktura zostaje wystawiona 1-go dnia każdego miesiąca.
Każda licencja ESET typu subskrypcja nie ma określonej daty ważności i pozostaje aktywna z prawem do jej używania do
momentu, gdy Abonent nie zgłosi dyspozycji o rezygnacji z danej subskrypcji w Panelu Klienta, pod adresem
https://panel.geckonet.pl, bądź kanałem telefonicznym pod numerem 525 777 777. Rezygnacja odnosi skutek na koniec
aktualnie biegnącego okresu, w którym została złożona dyspozycja.
§ 3. Postanowienia końcowe

1.

Operator dokłada wszelkich starań do poprawnego działania Usługi dodatkowej.

2.
3.
4.

Abonent korzystający z Usługi dodatkowej ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych usług, promocji i ofert
okresowych, o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
Do warunków Usługi dodatkowej, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

