Regulamin promocji
„Serwery dedykowane 50% taniej”
z dnia 2016-06-22
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą określoną w tytule Regulaminu, organizowana przez H88. S.A. pod marką
SuperHost.pl
2. Użyte w przedmiotowym Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:
 Organizator - H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON
364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.
 Strona Organizatora - stronę internetowa: http://www.superhost.pl
 Promocja – możliwość zakupu usług oferowanych przez Organizatora na warunkach bardziej
korzystnych niż regularnie oferowane, zgodnie z Warunkami.
 Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca
osobowości prawnej, korzystająca z objętej promocją usługi oferowanej przez Organizatora.
 Warunki – szczegółowe zasady, na jakich odbywa się dana Promocja, zawarte w niniejszym
Regulaminie.
3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prawo do uczestnictwa w Promocji będzie ocenianie na podstawie daty złożenia zamówienia na usługi
objęte Promocją na Stronie Organizatora.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych usług określonych w § 3.
6. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Promocji jest Organizator.
§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Udział w promocji jest dobrowolny.
2. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w chwili zamówienia usługi nią objętej. Decydującym
elementem jest złożenie zamówienia na usługę poprzez Stronę Organizatora w okresie obowiązywania
promocji.
3. Promocja dotycząca danej usługi nie podlega wymianie na inną Promocję lub na jej równowartość
pieniężną.
4. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
§ 3. WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja dotyczy usług:
a. Serwery dedykowane – wszystkie warianty oznaczone informacją o promocji, na stronie www
Organizatora.
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2. Korzyść w promocji polega na uzyskaniu rabatu 50% na pierwszy okres rozliczeniowy. Odnowienia w
kolejnych okresach będą realizowane w cenach regularnych, obowiązujących w chwili odnawiana
usługi.
3. Rabat obowiązuje na usługę zasadniczą, wszelkie usługi dodatkowe (np. dodatkowe adresy IP,
rozszerzenia pamięci, przestrzeni dyskowej itp.) nie są objęte Promocją.
4. Promocja obowiązuje do dnia 2016-07-30
§ 4. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej przez
formularz na Stronie Organizatora lub listownie na adres Organizatora.
2. W reklamacji należy przedstawić zastrzeżenia związane z Promocją i dane umożliwiające udzielenie
odpowiedzi Uczestnikowi.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odpowiedź
na reklamację Organizator prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie,
w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
§ 5. ZMIANA REGULAMINU
1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Promocji, w szczególności z przyczyn organizacyjnotechnicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał
Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na Stronie Organizatora.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie
Organizatora.
2. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. 2004 Nr 4, poz. 27).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa oraz pozostałe regulaminy związane z korzystaniem z usług Organizatora,
dostępne na Stronie Organizatora, w szczególności:
a. Regulamin Ogólny,
b. Regulamin usługi serwera dedykowanego / SLA.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Promocji
wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania
osób trzecich, siły wyższej, awarii.
5. Spory i roszczenia związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
powoda, a w przypadku Uczestników będących konsumentami – na zasadach ogólnych.
Regulamin obowiązuje od 22. czerwca 2016 roku.
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