REGULAMIN PROMOCJI
usługi Hosting WWW
§1
Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem), określa zasady promocyjnego
świadczenia usługi Hostingu WWW (pakiet Start, pakiet Biznes, pakiet Biznes PRO).

1.
2.

Organizatorem promocji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu (zwanej w dalszej części
Promocją), jest H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829, 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: 782-26-22-168, REGON:
364261632 oraz kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych;

3.

Zasady Promocji mogą ulec zmianie w okresie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to
umów zawartych przed dokonaną zmianą.

4.

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 maja 2015roku i trwa do jej odwołania.

6.

Organizator może zakończyć Promocję bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na
zasadach Promocji, przez z góry oznaczony czas, w szczególności w sytuacji wprowadzenia nowej
promocji, w takim samym lub podobnym zakresie, z zastrzeżeniem , że nie będzie miało to wpływu
na umowy zawarte przed jej zakończeniem albo zawieszeniem.

7.

W zakresie nieregulowanym 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.

8.

Regulamin oraz regulaminy, wymienione w § 1 pkt. 7 Regulaminu, dostępne są w siedzibie
Organizatora, a także na stronie internetowej www.superhost.pl.
§2
Uczestnicy Promocji

1.

Z Promocji skorzystać mogą osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną,
które w trakcie obowiązywania Promocji, nie są związane z Organizatorem umową, której
przedmiotem jest płatne świadczenie usługi hostingowej.

2.

Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji w ramach umowy obejmującej świadczenie usługi,
będącej przedmiotem Promocji jeden raz, podczas zakładania pierwszej usługi hostingowej w
H88 S.A.

3.

Zawarcie umowy z Organizatorem, na zasadach uregulowanych w Regulaminie, możliwe jest po
uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz postanowień regulaminów, o których mowa
w § 1 pkt. 7 Regulaminu.

4.

Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Promocji, w formularzu zamówienia,
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aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług
objętych Promocją, przez Organizatora.
§3
Warunki Promocji, Opłaty i Okres Obowiązywania
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.

W ramach Promocji Uczestnik Promocji zawiera z Organizatorem umowę na czas
określony, obejmujący okres 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

4.

Zawarcie umowy z Organizatorem w ramach Promocji, uregulowanej w Regulaminie, przez
Uczestnika Promocji, której przedmiotem jest świadczenie usługi hostingowej, obejmującej pakiet
Start, upoważnia Uczestnika Promocji do:
a) Jednorazowego obniżenia rocznej opłaty abonamentowej w stosunku do ceny regularnej.
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do jednorazowego uiszczenia rocznej opłaty abonamentowej
w wysokości 39,00 zł netto + 23%VAT;
b) Rejestracji 3 domen internetowych ( .pl ), za pośrednictwem Organizatora, bez wnoszenia opłat.
Kolejne domeny internetowe rejestrowane są po wniesieniu opłaty, zgodnie z cenami
zamieszczonymi na stronie internetowej www.superhost.pl.

5.

Zawarcie umowy z Organizatorem w ramach Promocji, uregulowanej w Regulaminie,
przez Uczestnika Promocji, której przedmiotem jest świadczenie usługi hostingowej, obejmującej
pakiet Biznes, upoważnia Uczestnika Promocji do:
a) Jednorazowego obniżenia rocznej opłaty abonamentowej w stosunku do ceny regularnej.
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do jednorazowego uiszczenia rocznej opłaty abonamentowej
w wysokości 69,00 zł netto + 23%VAT.;
b) Rejestracji 6 domen internetowych ( .pl,), za pośrednictwem Organizatora, bez wnoszenia opłat.
Kolejne domeny internetowe rejestrowane są po wniesieniu opłaty,zgodnie z cenami zamieszczonymi
na stronie internetowej www.superhost.pl;
c) Przyznania kuponów obejmujących usługi dodatkowe w ramach Promocji „Róg Obfitości”.
Informacje dotyczące rodzaju oraz wartości kuponów, do których wykorzystania uprawniony jest
Uczestnik Promocji, zawarte są na stronie internetowej www.superhost.pl. Zasady, na których
Uczestnik Promocji może dokonać wyboru oraz wykorzystać kupony uregulowane są w Regulaminie
„Róg Obfitości”.

6.

Zawarcie umowy z Organizatorem w ramach Promocji, uregulowanej w Regulaminie, przez
Uczestnika Promocji, której przedmiotem jest świadczenie usługi hostingowej, obejmującej pakiet
Biznes PRO, upoważnia Uczestnika Promocji do:
a) Jednorazowego obniżenia rocznej opłaty abonamentowej w stosunku do ceny regularnej.
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do jednorazowego uiszczenia rocznej opłaty abonamentowej
w wysokości 99,00 zł netto + 23%VAT.;
b) Rejestracji 9 domen internetowych ( .pl, ), za pośrednictwem Organizatora, bez wnoszenia opłat.
Kolejne domeny internetowe rejestrowane są po wniesieniu opłaty, zgodnie z cenami
zamieszczonymi na stronie internetowej www.superhost.pl;
c) Przyznania kuponów obejmujących usługi dodatkowe w ramach Promocji „Róg Obfitości”.
Informacje dotyczące rodzaju oraz wartości kuponów, do których wykorzystania uprawniony jest
Uczestnik Promocji, zawarte są na stronie internetowej www.superhost.pl. Zasady, na których
Uczestnik Promocji może dokonać wyboru oraz wykorzystać kupony uregulowane są w Regulaminie
„Róg Obfitości”.
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7.

Uczestnik Promocji ma możliwość skorzystania z 14 dniowego, bezpłatnego okresu testowego,
wybranej w ramach Promocji usługi hostingowej, z tym zastrzeżeniem, że bezpłatna rejestracja
domeny internetowej oraz przyznanie kuponów „Rogu Obfitości”nastąpi po uiszczeniu opłaty
abonamentowej.

8.

Prolongata usług zamówionych w Promocji, po upływie pierwszego rocznego okresu
abonamentowego, odbywa się na zasadach ogólnych, zgodnie z informacjami umieszczonymi na
fakturze proforma, wystawionej przez Organizatora i umieszczonej w Panelu Klienta. Opłaty
będą wynosiły odpowiednio:
Start –239 zł netto + 23%VAT;
Biznes –369 zł netto + 23%VAT;
Biznes PRO–499 zł netto + 23%VAT.

9.

Termin, w którym Organizator ma możliwość dokonania rejestracji bezpłatnych domen, związanych z
promocją, wynosi 90 dni, od zamówienia usługi hostingowej.

10.

Świadczenia, otrzymane przez Uczestnika Promocji, nie podlegają wymianie na ekwiwalent
pieniężny, inne świadczenia lub usługi. W szczególności w przypadku nieskorzystania, przez
Uczestnika Promocji, z możliwości bezpłatnej rejestracji domeny internetowej lub kuponów „Rogu
Obfitości”, nie przysługuje mu prawo do dodatkowego obniżenia opłaty abonamentowej za
świadczenie usługi hostingowej.
§4
Postanowienia Końcowe

1.

W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w regulaminach
wymienionych w § 1 pkt. 7 Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

2.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami
Regulaminu.

3.

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

4.

Regulamin wchodzi w życie 15 maja 2015roku, dla usług zakupionych w Promocji od tego dnia
włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe uregulowania, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 3
Regulaminu.
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