Regulamin promocji pod nazwą "Urodzinowa promocja"
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Urodzinowa promocja" (zwaną dalej: ofertą promocyjną, promocją,
akcją) jest AZ.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-453, Al. Papieża Jana Pawła II 19/2 (zwana
dalej: Organizatorem).
2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym regulaminie (zwany dalej: Regulamin), z tym
zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia głównego
Regulaminu AZ.pl, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
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. Regulamin oferty promocyjnej może ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to umów zawartych na podstawie oferty promocyjnej przed dokonaną zmianą.
2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Regulaminu na swoich stronach internetowych.
3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników promocji, którzy w okresie obowiązywania oferty promocyjnej
dokonają rejestracji usługi w serwisie znajdującym się na stronach internetowych Organizatora, w
sposób opisany na tych stronach i zaakceptują postanowienia Regulaminu podczas procesu rejestracji.
§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Oferta promocyjna trwa od 16.07.2014 do odwołania.
2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny na warunkach określonych w
regulaminie.
§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:
 dokonają rejestracji w serwisie Organizatora, oraz
 zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
 zaakceptują postanowienia głównego Regulaminu AZ.pl, o którym mowa w § 1 pkt 2., oraz

dokonają płatności za te usługi w kwocie wskazanej w tabeli zawartej w § 5 pkt. 1.
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,
 dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty,
 są pracownikami Organizatora lub członkami najbliższych rodzin pracowników Organizatora,

chyba że Organizator postanowi inaczej.
§5 OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 są uprawnieni do:


skorzystania w okresie abonamentowym obejmującym okres roku z wymienionych w tabeli
poniżej usług świadczonych przez Organizatora za zapłatą ceny promocyjnej wskazanej w
tabeli poniżej:
Usługa

Cena promocyjna

Hosting Start

50 zł

Hosting Business

100 zł

Hosting Premium

150 zł

eShop

249 zł

eShop PRO

329 zł

VPS Standard

179 zł

VPS Professional

319 zł

VPS Enterprise

459 zł

Alpha SSL

29 zł

Rapid SSL Wildcard

249 zł

True Business ID

199 zł

True Business ID EV

499 zł

Kwoty wskazane w tabeli stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce przewidzianej
obowiązującymi przepisami prawa – obecnie 23 %.
2. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent
pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Prolongata/odnowienie usług wskazanych w § 5 pkt 1 powyżej, zarejestrowanych 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.
2. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług wskazanych w § 5 pkt 1
powyżej zarejestrowanych na warunkach promocji przed upływem 12 (dwanaście) miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika przed upływem ww. okresu, 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.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora zawartej z konsumentem w zakresie usług
wskazanych w § 5 pkt 1 powyżej, przed upływem okresu 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia
umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 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. Obowiązek uiszczenia kary umownej przez Organizatora nie dotyczy sytuacji
opisanej w § 3 pkt. 2 tego regulaminu.
5. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie,
dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

