Regulamin promocji „Listopad taniej”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej " Listopad taniej " (dalej: oferty promocyjnej,
promocji, akcji promocyjnej) jest home.pl S. A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin, (zwana dalej: Organizatorem).
2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, a w zakresie
nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zapisy Regulaminu świadczenia usług
przez home.pl S.A. oraz Regulaminu Płatności, dostępnych na stronie internetowej
https://hbscloud.com/dokumenty/regulaminy.
3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora
promocji oraz na stronie internetowej hbscloud.com.
4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi,
ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki
poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
§2 Oferta promocyjna
1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których
umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
§3 Czas trwania promocji
1. Oferta promocyjna trwa od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 30 listopada
2014 roku.
2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną bez podania przyczyny, albo zaprzestać
zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry
oznaczony czas.

§4 Uczestnicy
1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających
zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:
a. zaakceptowały niniejszy Regulamin, oraz
b. zaakceptowały Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. oraz Regulamin
Płatności,

dostępny

na

stronie

internetowej

https://hbscloud.com/dokumenty/regulaminy, oraz
c. zarejestrują usługi typu: eHost Basic, eHost Medium, eHost Advanced, eHost
Professional, AlphaSSL za pomocą panelu administracyjnego, w którym
Organizator umieszcza informację o ofercie promocyjnej oraz dokonają z tego
tytułu płatności zgodnie z Regulaminem Płatności wskazanym w lit. b powyżej,
2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali
płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora
albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że
Organizator postanowi inaczej.

§5 Zasady promocji
1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki opisane w § 4 są uprawnieni do rejestracji usług
typu: eHost Basic, eHost Medium, eHost Advanced, eHost Professional, AlphaSSL na
pierwszy okres abonamentowy obejmujący okres 12 miesięcy za zapłatą kwoty
wskazanej w tabeli nr 1 poniżej:

Tabela nr 1
Typ usługi

Cena promocyjna

*podane ceny są cenami NETTO, nie zawierają podatku VAT (23%)
eHost Basic

25 zł 20 gr

eHost Medium

31 zł 50 gr

eHost Advanced

48 zł 30 gr

eHost Professional

75 zł 60 gr
5 zł

AlphaSSL

2. Prolongata/odnowienie usług opisanych w tabeli nr 1 powyżej po upływie pierwszego
okresu abonamentowego, o których mowa w pkt 1 powyżej, zarejestrowanej w ramach
niniejszej promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie
odnowienia i za zapłatą ceny wynikającej z cennika Organizatora dostępnego na stronie
Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów
cenowych, bez względu na ich charakter, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
3. Korzystanie z usług opisanych w tabeli nr 1 powyżej podlega ogólnym zasadom
korzystania z tego typu usług, zawartym w Regulaminach wskazanych w § 4 pkt. 1 lit
b oraz zasadom uregulowanym w Regulaminach wydanych przez Organizatora
dotyczących

tej

usługi,

dostępnych

na

stronie

internetowej

Organizatora

https://hbscloud.com/dokumenty/regulaminy.
4. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na
ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
5. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług
opisanych w tabeli nr 1 zarejestrowanych na warunkach promocji przed upływem
pierwszego okresu abonamentowego, o których mowa w pkt 1 powyżej. W przypadku
wypowiedzenia umowy przez Uczestnika przed upływem ww. okresu, bez wskazania
przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik promocji będzie
zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie
stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową wynikającą z cennika Organizatora
obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a ceną promocyjną, ustaloną proporcjonalnie
do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.
6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora zawartej z Konsumentem w
zakresie usług opisanych w tabeli nr 1 zarejestrowanych na warunkach promocji przed
upływem pierwszego okresu abonamentowego, o których mowa w pkt 1 powyżej, z
przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta Organizator

promocji będzie zobowiązany zapłacić Konsumentowi, na jego wezwanie, karę
umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową wynikającą z
cennika Organizatora obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a ceną promocyjną,
ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

