
WebSolution Regulamin Usługi Eco Harmonogram 

 
I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin oznacza Regulamin usługi Eco Harmonogram oraz Ogólne Warunki Umów. 

2. Usługa Eco Harmonogram to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi Panelu Klienta, aplikacji mobilnych, 
wtyczki HTML oraz dodatku Eco Harmonogram do aplikacji MS Excel. Opłata tytułem świadczenia usługi Eco 
Harmonogram ustalana jest zgodnie z cennikiem podanym przez WebSolution na umowie.  

3. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają znaczenie 
nadane im w Ogólnych Warunkach Umów. 

II. Zamawianie usługi Eco Harmonogram. 

1. Zamówienie usługi Eco Harmonogram polega na podpisaniu umowy zamówienia usługi. 

2. Umowa pomiędzy Klientem a WebSolution o świadczenie usługi Eco Harmonogram na warunkach wskazanych w 
Regulaminie zostanie zawarta na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią 
inaczej. 

3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, 
dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient 
oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin. 

4. WebSolution zobowiązuje się do aktywowania usługi Eco Harmonogram na warunkach określonych w prawidłowo 
złożonym zamówieniu usługi Eco Harmonogram oraz do wystawienia faktury tytułem utrzymania usługi. 

III. Dostępność Usługi. 

1. WebSolution gwarantuje dostępność Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie określonym w 
Ogólnych Warunkach Umów. 

IV. Okres Abonamentowy. 

1. Okres Abonamentowy usługi Eco Harmonogram wynosi 12 miesięcy. 

2. W przypadku gdy Klient chiałby skrócić lub wydłużyć Okres Abonamentowy może on zostać zmieniony poprzez 
sporządzenie aneksu do umowy. 

V. Cennik usługi Eco Harmonogram. 

1. Koszt usługi Eco Harmonogram ustalony zostaje według aktualnego cennika przedstawionego w ofercie.  

2. W przypadku płatności za cały Okres Abonamentowy z góry (12 miesięcy) koszt usługi Eco Harmonogram może być 
wyliczony indywidualnie przez WebSolution. 

3. W przypadku gdy Okres Abonamentowy jest krótszy niż 12 miesięcy a dłuższy niż miesiąc koszt usługi może być 
wyliczony indywidualnie przez WebSolution. 

VI. Usługa wdrożenia. 

1. Zamawiając usługę Eco Harmonogram Klient korzysta z bezpłatnego jednorazowego wdrożenia harmonogramów 
wywozu odpadów przez WebSolution. Wdrożenie polega na jednorazowym zamieszczeniu harmonogramów wywozu 
odpadów na serwerze w formie umożliwiającej samodzielną edycję w Panelu Klienta lub poprzez dodatek Eco 
Harmonogram do aplikacji MS Excel. 

VII. Komponenty Usługi. 

1. Usługa Eco Harmonogram to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania następujących narzędzi: 

a. Panel Klienta – konto w systemie informatycznym umożliwiające zarządzanie usługą Eco Harmongram. 

Klient ma wgląd do informacji ile osób pobrało aplikację mobilną EcoHarmonogram oraz pobrało 
harmonogram wywozu odpadów udostępniony w systemie. Klient ma możliwość edycji harmonogramów 
wywozu odpadów. Klient ma możliwosć wysyłania powiadomień do wszystkich użytkowników, którzy 
pobrali i zainstalowali aplikację mobilną EcoHarmonogram na swoich urządzeniach oraz pobrali 
udostępniony harmonogram wywozu odpadów.  

b. Dodatek EcoHarmonogram – dodatek do programu MS Excel dzięki któremu Klient ma możliwość 

edycji harmonogramów wyzozu odpadów poprzez program MS Excel. 

c. Wtyczka HTML – biblioteka EcoHarmonogram którą Klient może zamieścić na swojej stronie 

internetowej dzięki której będzie możliwość pobrania aktualnego harmonogramu wyzozu odpadów 
poprzez stronę www. 

d.  Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna dostępna dla systemów (Android, iOS, Windows). Aplikację 

mobilną można pobrać oraz zainstalować bezpłatnie na swoich urządzeniach mobilnych. Aplikacje 
dostępne dla poszczególnych wersji systemów operacyjnych w odpowiadających im sklepach (Google 
Play, iOS App Store, Windows Phone Store).  WebSolution zastrzega sobie prawo do aktualizacji 
oprogramowania oraz wprowadzania ograniczeń dotyczących wersji systemu operacyjnego dla aplikacji.  

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Usługa Eco Harmonogram może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta zgodnie z 
postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usługi przez WebSolution na rzecz Klienta 
jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie usługi Eco Harmonogram mają zastosowanie 
postanowienia Ogólnych Warunków Umów. 

3. Regulamin w wersji z dnia 01.10.2014 r. 


