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1.  DEFINICJE  
 

Ilekroć w niniejszy Regulaminie Usługi OVR 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 Usługi OVR z wielkiej litery, a niezdefiniowane w jego treści, mają 

znaczenie przypisane im w mającym zastosowanie do danego klienta Regulaminie świadczenia usług Oktawave 

dla przedsiębiorców (dostępny na stronie https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-

przedsiebiorcow), chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Postanowienia Regulaminu Usługi 

OVR mają pierwszeństwo stosowania względem Regulaminu. 

 

Limity Usługi „Oktawave Virtual Rooms” Limit ilości osób, którym Użytkownik może 
udostępnić funkcjonalności Usługi OVR 

jednocześnie: 250; 

 

Opłata Aktywacyjna Jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1000 

zł netto; 

 

Regulamin Regulamin Świadczenia Usług Oktawave dla 

Przedsiębiorców;  

 

Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna 

na stronie 

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow
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https://oktawave.com/pl/firma/informacje-
prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow, także w 

formacie PDF;  

 

Regulamin Usługi OVR Niniejszy dokument, którego aktualna wersja 

dostępna jest na stronie 
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-

prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow, także w 

formacie PDF;  

 

Usługodawca Oktawave S.A. z siedzibą w Warszawie, Poleczki 
13, 02-822 Warszawa, adres do korespondencji: 

ul. Puławska 464, 02-884 Warszawa, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS: 0000858468; NIP: 5213633306; REGON: 

146197794; Kapitał zakładowy: 5 347 500 PLN w 

pełni opłacony. 

Usługa OVR Usługa obejmująca instalację w ramach Chmury i 

udostępnienie Użytkownikowi zestawu aplikacji 

składających się na, odpowiednio, wirtualne biuro 

lub wirtualną szkołę, w tym odpowiednio 

mechanizmy przeprowadzania i zarządzania 

wideokonferencjami, wirtualne pokoje pracy, 

wirtualne tablice, współdzielenie ekranu, 

świadczona zgodnie z Regulaminem Usługi OVR. 

 

 

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

2.1 Regulamin Usługi OVR określa warunki świadczenia Usługi OVR przez Usługodawcę.  

2.2 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi OVR zastosowanie znajdują postanowienia 

Regulaminu.  

2.3 Usługa OVR dostępna jest dla podmiotów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z 

wyłączeniem konsumentów. 

3.  ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI OVR  
 

Rozpoczęcie korzystania z Usługi OVR przez Użytkownika wymaga: 

a) posiadania lub zawarcia z Usługodawcą odpowiedniej umowy o świadczenie usług;  

b) postępowania w sposób określony w przekazywanych Użytkownikowi instrukcjach, w tym 

dostarczenia wszelkich wymaganych informacji i wyrażenia ew. niezbędnych zgód; 

 

c) dokonania Opłaty Aktywacyjnej. 

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow
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4.  WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI OVR  
 

4.1 Użytkownik nie może przekraczać Limitów Usług OVR. 

4.2 Usługa OVR rozliczana jest w cyklu miesięcznym (miesiąc kalendarzowy) w oparciu o ilość przestrzeni 

dyskowej udostępnionej przez Usługodawcę w ramach OCS na potrzeby Usługi OVR oraz zasobów 

OCI. Opłata za niezbędne licencje i instalację niezbędnego oprogramowania jest uwzględniona w 

Opłacie Aktywacyjnej.  

4.3 W okresie od zawarcia Umowy w zakresie Usługi OVR do dnia 30 września 2020 r. wynagrodzenie za 

Usługę OVR, w tym za OCS oraz OCI, jest uwzględnione w Opłacie Aktywacyjnej, z zastrzeżeniem, że 

Użytkownik nie przekroczy następujących limitów przestrzeni dyskowej (OCS) na potrzeby Usługi OVR: 

a) do 50GB w przypadku braku nagrywania sesji przeprowadzanych z wykorzystaniem 

funkcjonalności Usługi OVR; 

b) do 100GB w przypadku nagrywania sesji przeprowadzanych z wykorzystaniem 

funkcjonalności Usługi OVR; 

Zwiększenie ilości przestrzeni dyskowej (OCS) ponad limit określony powyżej podlega opłacie 

zgodnie z Cennikiem. 

4.4 Dla celów świadczenia Usługi OVR Usługodawca udostępnia infrastrukturę (OCI) zgodnie z 

następującymi parametrami: 

c) OCI 8x8, w przypadku jednoczesnego udzielenia dostępu do funkcjonalności Usługi OVR dla 

1-10osób: 

d) OCI 16x16, w przypadku jednoczesnego udzielenia dostępu do funkcjonalności Usługi OVR 

dla 11-50 osób: 

e) OCI 24x32, w przypadku jednoczesnego udzielenia dostępu do funkcjonalności Usługi OVR 

dla 51-250 osób. 

 

5.  ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA  
 

5.1 Użytkownik może zrezygnować z Usługi OVR za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres ten dotyczy również wypowiedzenia/rezygnacji 

z ważnych powodów. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej lub e-mail na adres: 

customer@oktawave.com pod rygorem nieważności. 

5.2 Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi OVR za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

6.1 Usługa  OVR przeznaczona jest do wyłącznego użytku Użytkownika, w szczególności nie jest on 

uprawniony do udostępnienia funkcjonalności Usługi OVR lub udzielenia upoważnienia do korzystania 

z niej innym podmiotom w zakresie w jakim wykraczałoby to poza działania konieczne do 

prawidłowego korzystania z Usługi OVR zgodnie z jej umówionym przeznaczeniem.  

6.2 Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny Usługodawcy, do którego zastosowanie znajdują w 

szczególności postanowienia § 20 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu Usługi OVR 

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 Usługi OVR. W 

takim wypadku następuje zakończenie świadczenia Usługi OVR z upływem 5-tego dnia od wysłania 

ww. informacji o zmianie regulaminu.  

6.3 W stosunku do reklamacji związanych z Usługą OVR odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe 

postanowienia Regulaminu.  
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