Regulamin promocji „Cloud Server. Ty działaj. My płacimy.”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej: „Cloud Server. Ty działaj. My płacimy” (dalej:
oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z

siedzibą

w

Szczecinie

przy Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 71-453 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000 360147, NIP: 8561164306, REGON: 810903927.

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem,
że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się w pierwszej kolejności
postanowienia Regulaminu świadczenia usług Cloud Server, dostępnego na stronie
https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/, a w zakresie w nim nieuregulowanym
postanowienia Regulaminu świadczenia usług Az.pl, dostępnego na stronie
https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/.
3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej
Organizatora.
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 stronie internetowej Organizatora oraz
na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
§3 Czas trwania promocji
1. Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 21 maja 2015 roku do dnia 31 maja 2015
roku.
2. Organizator jest uprawniony do odwołania oferty promocyjnej w każdym czasie.
Informacja o odwołaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której
została umieszczona informacja o ofercie promocyjnej.
§4 Uczestnicy

1. Oferta promocyjna skierowana jest do jest do osób fizycznych posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
posiadających zdolność prawną będących Przedsiębiorcą, którzy w trakcie trwania
promocji:
a) zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
b) zaakceptują postanowienia Regulaminów wskazanych w § 1 pkt 2, oraz
c) dokonają u Organizatora zamówienia Usługi Cloud Server, oraz
d) uiszczą Kaucję gwarancyjną w kwocie 100 złotych.
2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. 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 Opis oferty promocyjnej
1. Uczestnicy spełniający warunki promocji określone w § 4 są uprawnieni do
korzystania z Usługi Cloud Server, której cena wynosi 200 złotych za cenę
promocyjną ustaloną z uwzględnieniem 50 % rabatu tj. cenę w kwocie 100 złotych:
2. Po wykorzystaniu Usługi Cloud Server objętej ceną 200 złotych dalsze korzystanie
z Usługi Cloud Server następuje na warunkach wskazanych w pierwszej kolejności
w Regulaminie świadczenia usług Cloud Server, dostępnym
https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/,

a

w

zakresie

na
w

stronie
nim

nieuregulowanym na zasadach wskazanych Regulaminie świadczenia usług Az.pl,
dostępnym na stronie https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/.
3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie
na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
4. Umowa w przedmiocie świadczenia Usługi Cloud Server zawarta zostaje na czas

określony do czasu wykorzystania Usługi Cloud Server objętej ceną 200 złotych.
Uczestnik nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w przedmiocie
świadczenia Usługi Cloud Server w okresie wskazanym w zdaniu pierwszym.

