
Regulamin korzystania z usługi „Zdalna 
konfiguracja” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Usługa „Zdalna konfiguracja” zwana dalej „Wsparciem” oferowana jest przez pracowników Działu 

Technicznego firmy Zintronic zwanych dalej „Technikami”. 

2. Zlecenie wykonania usługi oznacza akceptację przez Klienta w całości niniejszego regulaminu oraz cennika 

dostępnego na stronie www.zintronic.pl.  

3. Za pomocą oprogramowania do połączenia zdalnego Technik wykonujący usługę otrzymuje dostęp do 

klawiatury i myszki komputera Klienta.  

4. Technik zapewnia podgląd na ekranie Klienta wszelkich czynności, które wykonuje podczas realizacji 

usługi.  

2. Warunki udzielenia wsparcia 

1. Warunkiem koniecznym do realizacji usługi wsparcia jest aktywny dostęp komputera Klienta do sieci 

Internet. 

2. Warunkiem przeprowadzenia usługi jest zainstalowanie przez Klienta na komputerze, na którym będzie 

przeprowadzana interwencja, programu umożliwiającego połączenie zdalne, które Klient osobiście ściągnie  

i uruchomi ze strony www.zintronic.pl. 

3. Wymagany jest także dostęp do urządzeń, które mają zostać objęte usługą.  

4. Technik realizujący usługę nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem pomocy 

w zakresie opisanym w zgłoszeniu. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem  

i jego zasobami, na którym będzie wykonywana usługa wsparcia. Klient oświadcza, że posiada kopię 

zapasową, która umożliwi w razie konieczności odtworzenie stanu sprzed udzielenia wsparcia.  

5. Klient zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, na którym będzie wykonywana usługa wsparcia 

podczas jej trwania i będzie obserwował działania Technika oraz współpracował z nim w czasie trwania 

usługi.  

6. Technik zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania wsparcia oraz do 

zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Klienta informacji o charakterze poufnym.  

7. Usługę wsparcia należy umówić z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Zakres usług 

Usługa wsparcia obejmuje pomoc w zakresie konfiguracji oraz wsparcia technicznego sprzętu dostarczanego 

przez firmę Zintronic. 

http://www.zintronic.pl/
http://www.zintronic.pl/


4. Sposób wykonania usługi 

Usługa wsparcia wykonywana jest w większości przypadków w sposób następujący: 

1. Zebranie niezbędnych informacji na temat zaistniałego problemu. 

2. Zdefiniowanie przyczyny i postawienie diagnozy. 

3. Wybór rozwiązania i przeprowadzenie go w sposób zdalny za pomocą specjalistycznego oprogramowania 
dostarczonego przez Technika.  

4. Za zrealizowanie usługi uważa się rozwiązanie problemu Klienta z zastrzeżeniem punktu 5.  

5. Nie rozwiązanie problemu z powodu usterki technicznej (wady urządzenia) lub innych przyczyn 
niezależnych od Technika nie może być reklamowane przez Klienta. W przypadku, kiedy naprawa nie może 
być wykonana w sposób zdalny proponowany jest alternatywny sposób interwencji. 

5. Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Technik nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Internet wynikający z awarii lub 
przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych będących poza jej wpływem. 

2. Technik nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami 
uzyskanymi w drodze konsultacji z technikiem. 

3. Technik nie odpowiada za jakość połączenia przez sieć Internet z komputerem Klienta.  

4. Odpowiedzialność Technika z tytułu realizowania wsparcia ograniczona jest wyłącznie do wysokości 
ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych, jakie mogą 
wystąpić po stronie Klienta. 

5. Technik nie odpowiada za szkody wyrządzone przez "złośliwe" oprogramowanie zainstalowane na 
komputerze Klienta. Działanie tego typu programów może spowodować usunięcie ważnych plików, na co 
Technik nie ma wpływu. 

6. Dostępność usługi 

1. Dzień i godzina rozpoczęcia wsparcia podlega wcześniejszym ustaleniom z Technikiem. 

2. Usługa jest świadczona w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00. 

 

7. Płatności i rozliczenia 

1. Klient uiszcza opłatę za usługę wsparcia z góry, po wyborze odpowiedniego wariantu wg cennika, poprzez 
opłacenie szybkiego przelewu w ramach usługi Przelewy24.  

2. Za wykonaną usługę Technik wystawia fakturę VAT lub paragon i przesyła na adres e-mail podany przez 
Klienta. 

3. W przypadku nie rozwiązania problemu przez Technika w ramach wybranego wariantu z cennika, jeśli 
Klient wyrazi chęć zakupu kolejnego, to uiszcza należną opłatę za usługę wsparcia analogicznie jak w punkcie 
1, po czym Technik kontynuuje świadczenie usługi.  



4. Cennik za usługę wsparcia: 

Lp. Nazwa 
Cena 

brutto 

1 
30 minut pracy technika wsparcia zdalnego w 
godzinach 8:00 – 16:00 

 50,00 zł  

2 
60 minut pracy technika wsparcia zdalnego w 
godzinach 8:00 – 16:00 

 90,00 zł 

 

8. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory związane z działaniem usługi wsparcia będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne 
właściwe dla siedziby firmy Zintronic. 

2. Technik zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny na 
stronie www.zintronic.pl. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.). 
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