REGULAMIN PROMOCJI
usługi Hosting WWW w pakiecie Biznes

§1
Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa zasady promocyjnego świadczenia
usługi Hostingu WWW w pakiecie Biznes.

2.

Organizatorem promocji, uregulowanej postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanej dalej:
„Promocją”), jest H88 S.A., Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda; VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, posiadająca NIP: 782-26-22168, REGON: 364261632 oraz kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych (zwana dalej:

„Organizatorem”).
3.

Podstawę prawną Promocji stanowi Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym jej
zasady. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należą wyłącznie do Organizatora. W sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu ogólnego H88
S.A., Regulaminu świadczenia usługi Hostingu WWW, Regulaminu Promocji „Róg Obfitości”,
Regulaminu Świadczenia Usługi Rejestracji i Utrzymania Domeny Internetowej oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

4.

Zasady Promocji mogą ulec zmianie w okresie jej trwania, w drodze zmiany treści Regulaminu, w
szczególności z przyczyn organizacyjno-technicznych Organizatora. Zmiana nie będzie obejmowała
umów zawartych przed jej dokonaniem. Organizator Promocji poinformuje o zakresie dokonanych
w niej zmian, na stronie internetowej www.superhost.pl, w miejscu zamieszczenia informacji o
Promocji.

5.

Promocja obowiązuje od 15 października 2015 roku i trwa do jej odwołania. O terminie
zakończenia promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej, na której umieszczony jest
Regulamin.

6.

Organizator może zakończyć Promocję bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na
zasadach Promocji, całkowicie bądź przez z góry oznaczony czas, w szczególności
w sytuacji wprowadzenia nowej promocji, obejmującej taki sam lub podobny zakres świadczonych
przez Organizatora usług. Zakończenie obowiązywania Promocji lub jej zawieszenie nie będą miały
wpływu na treść umów zawartych przed podjęciem wyżej wskazanych działań przez Organizatora.

7.

Warunków Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi bądź ofertami specjalnymi
Organizatora, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

8.

Promocja nie podlega wymianie na inną promocję Organizatora lub na jej równowartość pieniężną.

9.

Regulamin oraz regulaminy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu dostępne są w siedzibie
Organizatora, a także na stronie internetowej www.superhost.pl.
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§2
Uczestnicy Promocji
1.

Udział w promocji jest dobrowolny.

2.

Z Promocji skorzystać mogą przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, posiadające zdolność prawną, które
w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą:
a) nie są związani z Organizatorem umową, której przedmiotem jest płatne świadczenie usługi
hostingowej, oraz
b) zaakceptują postanowienia Regulaminu, oraz
c) w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział
w ofercie promocyjnej, oraz
d) posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
e) spełnią pozostałe warunki określone Regulaminem.

3.

Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, który korzysta z Promocji, dostarczenia
w terminie przez siebie wskazanym, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, kopii zaświadczenia REGON i
kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z Centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub innego
dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, w przypadku, gdy przepisy nie wymagają rejestracji Uczestnika w Centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Wezwanie
Organizator prześle Uczestnikowi na adres elektroniczny podany w trakcie rejestracji.
Nienadesłanie
kopii
powyżej
wskazanych
dokumentów
w wyznaczonym terminie, oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może
skutkować rozwiązaniem umowy przez Organizatora.

4.

Z Promocji nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z
płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte
z Organizatorem umowy wykonywali w sposób nienależyty, chyba że Organizator postanowi
inaczej.

5.

Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji w ramach umowy obejmującej świadczenie usługi,
będącej przedmiotem Promocji, wyłącznie jeden raz, podczas zakładania pierwszej usługi
hostingowej u Organizatora.

6.

Umowa Uczestnika z Organizatorem zostaje zawarta na zasadach uregulowanych
w Regulaminie wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz postanowień regulaminów, o
których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

7.

Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Promocji, w formularzu zamówienia,
aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług
objętych Promocją przez Organizatora.

8.

Uczestnik może skorzystać z Promocji w dowolnym momencie jej trwania.
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9.

Korzystając z Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych, w tym danych osobowych, w celach świadczenia usług, objętych Promocją, w celach
marketingowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora adresów elektronicznych Uczestnika
w sposób komercyjny, w szczególności poprzez wysyłanie na adresy elektroniczne Uczestnika
reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej Organizatora, jego Partnerów, jak
również osób trzecich.

§3
Warunki Promocji, Reklamacje
1.

Promocja wiąże Uczestnika Promocji, który w okresie jej obowiązywania dokonał zamówienia
objętych nią usług, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej
www.superhost.pl oraz uiścił opłatę abonamentową, w terminie wskazanym na przesłanej mu
przez Organizatora fakturze proforma.

2.

Za decydującą o udziale w Promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia na objęte Promocją
usługi.

3.

Opis usług wchodzących w skład usług Hostingu WWW w pakiecie Biznes znajduje się na stronie:
http://superhost.pl/promocje/hosting-biznes-za-1-zl/

4.

Usługi hostingowe zamówione w trakcie trwania Promocji podlegają ogólnym zasadom ich
świadczenia przez Organizatora, zawartych w dokumentach, wymienionych w § 1 ust. 3
Regulaminu.

5.

Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: reklamacje@superhost.pl lub listownie na adres Organizatora, wskazany
w Regulaminie.

6.

W reklamacji należy przedstawić zastrzeżenia związane z Promocją i dane umożliwiające udzielenie
odpowiedzi Uczestnikowi.

7.

Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację Organizator prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

§4
Opłaty i Okres Obowiązywania
1.

W ramach Promocji Uczestnik zawiera z Organizatorem umowę na czas określony, obejmujący
okres 12 (dwunastu) miesięcy.

2.

Warunkiem skorzystania z Promocji i zapłaty przez Uczestnika kwoty promocyjnej 1,00 zł (słownie:
jeden złoty) netto jest przedłużenie zawartej z Organizatorem umowy na okres kolejnych 12
(dwunastu) miesięcy. W przypadku rezygnacji z przedłużenia obowiązywania zawartej z
Organizatorem umowy, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Uczestnika w tym
przedmiocie przed dniem, w którym upływa okres pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy
obowiązywania umowy, Uczestnik traci prawo do przyznanej w ramach Promocji zniżki
i musi opłacić różnicę pomiędzy ceną promocyjną, wskazaną w Regulaminie, a standardową ceną
pakietu hostingowego Biznes, w kwocie 369,00 zł netto.
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3.

Prolongata usług zamówionych w Promocji, po upływie pierwszego okresu abonamentowego,
odbywa się na zasadach ogólnych, zgodnie z informacjami umieszczonymi na fakturze proforma,
wystawionej przez Organizatora i umieszczonej w Panelu Klienta.

§5
Postanowienia Końcowe
1.

W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w regulaminach
wymienionych w § 1 ust. 3 Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym
Uczestnika, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków Promocji, nadto nie ponosi
odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych,
energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

3.

Wszelkie spory związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

4.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 października 2015 roku, dla usług zakupionych
w Promocji od tego dnia włącznie.
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