REGULAMIN PROMOCJI
„ Róg Obfitości ”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady
skorzystania z promocji pod nazwą „Róg Obfitości”( zwanej dalej Promocją).
2. O ile z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej pojęcia pisane wielką literą mają
znaczenie przyjęte w Regulaminie Ogólnym H88 S.A. oraz Regulaminie Świadczenia
Usług Hostingowych.
3. Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
a) Organizator - H88 S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 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: 782-26-22-168, REGON: 364261632 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 200.000 złotych;
b) Partner – przedsiębiorstwo, które w ramach współpracy z Organizatorem oferuje
uczestnikom Promocji możliwość skorzystania z oferowanych przez nich usług
bezpłatnie lub przy uwzględnieniu zniżek. Lista Partnerów znajduje się na stronie
internetowej www.superhost.pl ;
c) Nowy Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która nie jest związana z Organizatorem umową na usługę
hostingową. (pakiet Start, pakiet Biznes lub Biznes Pro);
d) Uczestnik – Nowy Klient, który w okresie trwania Promocji, dokona zakupu usługi
hostingowej (pakiet Start, pakiet Biznes lub Biznes Pro), u Organizatora;
e) Usługa – usługa hostingowa (pakiet Start, pakiet Biznes lub Biznes Pro);
f) Kupon Promocyjny (zwany dalej Kuponem) - ciąg znaków składających się na kod
promocyjny, uprawniający Uczestnika do skorzystania z Promocji, na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie i regulaminach Partnerów;
g) Pracownik – podmiot zatrudniony przez Organizatora na podstawie umowy o pracę
lub współpracujący z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
§2
Warunki Promocji
1. Promocja rozpoczyna się 16.01.2012 roku i trwa do jej odwołania przez
Organizatora.
2. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie podmioty spełniające kryteria określone w §
1 pkt. 3 lit. c) i d) Regulaminu, chyba że postanowienia innych regulaminów
Organizatora rozszerzają krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z Promocji.
3. Promocja polega na umożliwieniu jej Uczestnikom skorzystanie z oferty usług
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świadczonych przez Partnerów współpracujących z Organizatorem, bezpłatnie lub ze
zniżką.
4. Organizator zastrzega, iż lista usług świadczonych przez Partnerów w ramach
Promocji w trakcie jej obowiązywania, może ulec zmianie lub usunięciu. Aktualnie
dostępne kupony w ramach promocji podane są na stronie
http://superhost.pl/hosting/www/ i tam też widoczne będą wszystkie zmiany
dotyczące dostępnych kuponów.
5. Organizator Promocji poinformuje o zakresie dokonanych w niej zmian, na stronie
internetowej www.superhost.pl , w miejscu zamieszczenia informacji o Promocji.
6. Wysokość zniżek, na usługi świadczone przez Partnera, określana jest przez Partnera i
w trakcie obowiązywania Promocji może ulec zmianie.
7. Uczestnik ma możliwość skorzystania w ramach Promocji z usług Partnera w rodzaju i
ilości określonej w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej
www.superhost.pl.
8. Uczestnik będzie mógł skorzystać z Promocji jedynie poprzez posłużenie się
Kuponem.
9. Informacje o przysługujących Uczestnikowi Kuponach zamieszczane będą w WisePanelu.
Uczestnik będzie miał dostęp do informacji o przysługującej mu liczbie i
rodzaju Kuponów,w każdym czasie przez okres trwania Promocji poprzez zalogowanie
się do WisePanelu.
10. Uczestnik będzie mógł zgłosić chęć wykorzystania Kuponu poprzez odznaczenie
przycisku „Odbierz” przy Kuponie zamieszczonym w WisePanelu.
11. Po zgłoszeniu chęci wykorzystania i dokonaniu wyboru Kuponu Uczestnik, w terminie
do 2 dni roboczych od dokonania wyboru Kuponu, otrzyma wiadomość wysłaną na
adres e-mail zarejestrowany w Panelu Klienta, zawierającą Kupon lub informację o
dalszym postępowaniu, które powinien przedsięwziąć Uczestnik w celu skorzystania z
wybranego Kuponu.
12. Każdy Kupon będzie można wykorzystać tylko jeden raz.
13. Od momentu przekazania Kuponu przez Organizatora, w sposób uregulowany w § 2
ust. 9 i 10 Regulaminu, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe
przechowywanie umożliwiające skorzystania z Promocji, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie,na stronie internetowej www.superhost.pl oraz
regulaminach Partnerów. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż nie ponosi
odpowiedzialności za nieskorzystanie z usługi objętej Promocją w wyniku błędnego
posłużenia się Kuponem, wynikającego z zawinionego zachowania Uczestnika, w
szczególności posiadania przez niego niezaktualizowanego adresu e-mail w Panelu
Klienta, na który wysyłany będzie Kupon.
14. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym iż w przypadku utraty Kuponu,
wynikającej w szczególności z faktu jego zniszczenie lub zagubienia ,z przyczyn nie
wynikających z zawinionego zachowania Organizatora, Organizator zastrzega, iż nie
ma możliwości ponownego przyznania Kuponu gwarantującego możliwość
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skorzystania z wybranej na podstawie Kuponu, o którym mowa w niniejszym punkcie,
Usługi objętej Promocją. Postanowienie niniejszego punktu nie ma zastosowania, w
sytuacji kiedy stroną umowy jest Konsument.
15. Wykaz usług i zniżek dostępnych dla Uczestników w ramach Promocji dostępny jest
na stronie internetowej www.superhost.pl .
16. Organizator nie pobiera opłat od Uczestników za możliwość skorzystania z Promocji.
§3
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.superhost.pl .
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu ogólnego H88 S.A., Regulaminu Świadczenia Usługi Hostingowej, które
dostępne są w siedzibie Organizatora i na stronie www.superhost.pl , regulaminy
Partnerów oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Odniesienia do Regulaminów Partnerów dostępne są na stronie internetowej
www.superhost.pl .
4. Uczestnik Promocji, który chce skorzystać w ramach Promocji z kuponów na
pozycjonowanie, zobowiązany jest podpisać umowę z Partnerem, której przedmiotem
jest pozycjonowanie strony internetowej, na minimum 3 frazy.
5. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w
Regulaminach H88 S.A. zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
6. Udział Uczestnika w Promocji jest możliwy po zapoznaniu się i akceptacji warunków
Promocji zawartych w Regulaminie oraz regulaminach, o których mowa w § 3 pkt. 2
Regulaminu.
7. Świadczenia otrzymane przez Uczestnika Promocji nie podlegają wymianie na
ekwiwalent pieniężny, inne świadczenia lub usługi.
8. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora.
9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej
kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

10. Regulamin wchodzi w życie 5 czerwca 2014 roku dla Uczestników Promocji, którzy z
niej skorzystają, od tego dnia włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe
uregulowania.
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