Regulamin promocji
„Hosting do -93% 09-2019”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin promocji „Hosting do -93% 09-2019” określa zakres, warunki oraz zasady korzystania
przez Uczestników z promocyjnej oferty Dostawcy w zakresie świadczonej przez niego usługi hostingu
współdzielonego na podstawie Regulaminu usług hostingowych, zwanej Usługą hostingu wraz z
opcjonalną dodatkową Usługą domeny, Usługą certyfikatu (w zależności od pakietu hostingowego)
oraz Usługą SiteLock (w zależności od pakietu hostingowego).
1.2 Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin („Regulaminem promocji”) a w sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie promocji, stosuje się Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną H88 S.A (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”), Regulamin usług hostingowych
(„Regulamin hostingu”), Regulamin świadczenia usług rejestracji i utrzymania domen internetowych
(„Regulamin domen”) i Regulaminu usługi certyfikatu („Regulamin certyfikatu”). Określenia pisane dużą
literą a niezdefiniowane w Regulaminie promocji mają znaczenie nadane im w Regulaminie ogólnym
i/lub w Regulaminie hostingu i/lub w Regulaminie domen i/lub Regulaminie certyfikatu.
1.3 Organizatorem i akcji promocyjnej jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Franklina
Roosevelta 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 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
215 228,00 zł w pełni wpłacony, w ramach marki domeny.pl („Dostawca”).

2. Uczestnicy akcji promocyjnej
2.1 Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin promocji może być każda osoba lub podmiot
posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia Umowy (zwany
Uczestnikiem), w zakresie Usługi hostingu zgodnie z Regulaminem ogólnym.

3. Czas trwania promocji
3.1 Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin promocji, trwa od dnia 27.08.2019 godz. 00:01
do 30.09.2019 godz. 23:59.

4. Warunki promocji
4.1 W ramach akcji promocyjnej, Uczestnik w przypadku zawarcia z Dostawcą umowy na świadczenie
Usługi hostingu w zakresie pakietów wskazanych poniżej na okres jednego roku, otrzymuje w
pierwszym roku korzystania z Usługi hostingu (w zależności od oferty na stronie internetowej
Dostawcy):
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b)
c)
d)

87% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu BASIC, która wynosi: 299 zł netto
90% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu STANDARD, która wynosi: 399 zł netto
92% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu OPTIMUM, która wynosi: 599 zł netto
93% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu PREMIUM, która wynosi: 799 zł netto

4.2 Umowa na Usługę hostingu w ramach akcji promocyjnej zawierana jest na czas określony jednego
roku. Akcja promocyjna ma zastosowanie tylko dla nowych kont hostingowych i nie ma zastosowania
do zamówień, w których Uczestnik wskazał czas trwania umowy na Usługę hostingu przekraczający
okres jednego roku.
4.3 Okresem rozliczeniowym jest jeden rok.
4.4.1 Uczestnik dodatkowo w czasie trwania akcji promocyjnej i wyłącznie przy zawieraniu umowy na
Usługę hostingu, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu promocji i tylko łącznie z nią, może dodatkowo
zawrzeć umowę na świadczenie przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu domen, usługi rejestracji i
utrzymania domeny internetowej w odniesieniu wyłącznie do jednej domeny internetowej spośród
następujących rozszerzeń - .pl, .eu, .site, .online - będącej w aktualnej ofercie Dostawcy („Usługa
domeny”). Usługa domeny może zostać zawarta wyłączenie na czas określony jednego roku. W
przypadku gdy Uczestnik wskazał czas trwania umowy na Usługę domeny przekraczający okres
jednego roku lub wskazał większą liczbę domen niż jedna, nie może skorzystać z promocyjnej Usługi
domeny, o której mowa w niniejszym punkcie. W przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w
niniejszym punkcie i zawarciu umowy na Usługę domeny Uczestnik otrzymuje w pierwszym roku
korzystania z Usługi domeny 100% rabatu względem ceny standardowej dla domeny, która wynosi:
„.pl”- 99,99 zł netto, .eu – 99,99 zł netto, .online – 179,95 zł netto, .site – 129,99 zł netto.
4.4.2 Uczestnik dodatkowo w czasie trwania akcji promocyjnej i wyłącznie przy zawieraniu umowy na
Usługę hostingu, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu promocji i tylko łącznie z nią, w ramach
pakietów Optimum i Premium, wskazanych w pkt. 4.1. c.) i d) Regulaminu promocji może dodatkowo
zawrzeć z Dostawcą umowę na świadczenie przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu certyfikatu,
jednorazowej usługi, na którą składa się zespół czynności wykonywanych przez Dostawcę, na
podstawie których Dostawca składa w imieniu i na rzecz Uczestnika do Organizacji certyfikującej
wniosek o nadanie Uczestnikowi Certyfikatu SSL SuperFast DV na okres jednego roku („Usługa
certyfikatu”). Usługa certyfikatu może zostać zawarta wyłączenie na czas określony jednego roku. Akcja
promocyjna dotyczy jedynie Certyfikatu SSL SuperFast DV na czas określony jednego roku i wybór
innego rodzaju Certyfikatu z oferty na stronie internetowej Dostawcy lub innej długości okresu nie jest
możliwy w ramach akcji promocyjnej. W przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w niniejszym
punkcie i zawarciu umowy na Usługę certyfikatu Uczestnik otrzymuje w pierwszym roku korzystania z
Usługi certyfikatu w promocyjnej cenie 0 zł netto, (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi: [*]
zł netto).

4.4.3 Uczestnik dodatkowo w czasie trwania akcji promocyjnej i wyłącznie przy zawieraniu umowy na
Usługę hostingu, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu promocji i tylko łącznie z nią, w ramach pakietu
Premium wskazanego w pkt. 4.1. d) Regulaminu promocji może dodatkowo zawrzeć z Dostawcą
umowę na świadczenie przez Dostawcę usługi polegającej na udostępnieniu online oprogramowania
do poszukiwania na stronie internetowej wskazanej przez Uczestnika przy składaniu zamówienia
złośliwego oprogramowania (malware) w pakiecie SiteLock Basic (według oferty na stronie
internetowej Dostawcy)
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na okres jednego roku („Usługa SiteLock”). Akcja promocyjna dotyczy jedynie pakietu SiteLock Basic i
wybór innego pakietu Usługi SiteLock z oferty na stronie internetowej Dostawcy nie jest możliwy w
ramach akcji promocyjnej. W przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w niniejszym punkcie i
zawarciu umowy na Usługę SiteLock Uczestnik otrzymuje w pierwszym roku korzystania z Usługi
SiteLock w pakiecie SiteLock Basic w promocyjnej cenie 0 zł netto, (standardowa cena zgodnie z
Cennikiem wynosi: [*] zł netto).

4.5 Rabat, o którym mowa w pkt. 4.1., 4.4.1 i 4.4.2 Regulaminu promocji w stosunku do ceny
standardowej, nie podlega wymianie na równowartość pieniężną lub inne usługi oferowane przez
Dostawcę.
4.6 Odnowienie Usługi hostingu, Usługi domeny, Usługi certyfikatu lub Usługi SiteLock na kolejny
okres rozliczeniowy nie jest obowiązkowe. Uczestnik może odnowić Usługę hostingu, Usługę domeny,
Usługę certyfikatu lub Usługę SiteLock na kolejny okres rozliczeniowy.
4.7 Rezygnacja z odnowienia Usługi hostingu oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie Usługi
hostingu i nie jest jednoznaczna z rezygnacją z Usługi domeny, Usługi certyfikatu lub Usługi SiteLock .
Rezygnacja z odnowienia Usługi domeny oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie Usługi domeny i
nie jest jednoznaczna z rezygnacją z Usługi hostingu, Usługi certyfikatu lub Usługi SiteLock (przy czym
jeżeli Usługa SiteLock świadczona była w stosunku do strony internetowej w domenie, która wygasła,
Usługa SiteLock również wygaśnie). Rezygnacja z odnowienia Usługi certyfikatu oznacza zgodę
Uczestnika na wygaśnięcie Usługi certyfikatu i nie jest jednoznaczna z rezygnacją z Usługi hostingu,
Usługi domeny lub Usługi SiteLock.
4.8 Przeniesienie domeny, która została zamówiona w akcji promocyjnej zgodnie z pkt. 4.4.1
Regulaminu promocji, pomiędzy Uczestnikami, którzy skorzystali z akcji promocyjnej, przed upływem
pierwszego roku trwania umowy na Usługę domeny, zobowiązuje Uczestnika przejmującego taką
domenę do wniesienia opłaty uzupełniającej w wysokości standardowej ceny świadczenia Usługi
domeny za tą domenę za jeden rok z dnia zawarcia umowy na Usługę domeny.
4.9 Przeniesienie domeny (Transfer domeny), która została zarejestrowana w akcji promocyjnej zgodnie
z pkt. 4.4.1 Regulaminu promocji do innego usługodawcy przed odnowieniem Usługi domeny na
kolejny okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym roku korzystania z Usługi
domeny, zobowiązuje Uczestnika do wniesienia opłaty uzupełniającej w wysokości standardowej ceny
świadczenia Usługi domeny za domenę za jeden rok z dnia zawarcia umowy na Usługę domeny .
4.10 Realizacja Zamówienia , w którym Uczestnik w ramach tego samego Zamówienia obok usług
oferowanych w ramach niniejszej akcji promocyjnej złożył Zamówienie na inną odpłatną usługę
Dostawcy (Inna Usługa) z bieżącej oferty handlowej Dostawcy, odbędzie się po uregulowaniu
należności za całe złożone przez Uczestnika Zamówienia, za wszystkie wskazane w nim usługi tj.
zamówione usługi na podstawie Regulaminu promocji i Inne Usługi. Zapis zdania poprzedniego nie
dotyczy Uczestników będących Konsumentami, przy czym Konsument zobowiązany jest nie łączyć
Zamówienia na usługi oferowane w ramach Regulaminu promocji z Inną Usługą, na którą powinien
złożyć oddzielne Zamówienie.
4.11 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem promocji, stosuje się zasady ogólne korzystania z
usług, zawarte w Regulaminie ogólnym oraz Regulaminach szczególnych.
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