Regulamin promocji „Kupon Cloudmonit”

I.

Postanowienia ogólne.
Organizatorem akcji promocyjnej ”Kupon Cloudmonit” jest nazwa.pl w porozumieniu z Monit24.pl
Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, NIP: 6762413790, KRS:
0000354678.
Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem
określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej nazwa.pl.
Produkt – usługa monitorowania dostępności zasobów internetowych dostępna w ofercie
Monit24 Sp. z o. o na stronie internetowej nazwa.cloudmonit.pl
Kod - to przyznawany przez nazwa.pl ciąg znaków;
Kupon rabatowy (zwany także Kuponem) – oznacza informację zawierającą m. in. Kod i określenie
ilości Punktów, które można wymienić na Produkt;
Punkty – jednostki przyznane Klientowi przez nazwa.pl, służące do wymiany na Produkt
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie,
mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.
Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze
postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
Akcja promocyjna trwa od 28.01.2015 r. do odwołania.
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II. Zasady udostępniania Kuponów.
1. Niniejsza promocja skierowana jest do wszystkich Klientów nazwa.pl, którzy w trakcie obowiązywania
promocji spełnią łącznie poniższe warunki:
a. zaakceptują niniejszy Regulamin
b. zamówią i opłacą bądź przedłużą na kolejny Okres Abonamentowy następujące usługi, do których
przyznawane są Kupony wraz z Punktami w liczbie podanej poniżej w serwisie www.nazwa.pl:
- Active Cloud Mini, Active Cloud Biznes, midiKREATOR WWW, Sklepicom Standard, Strona
WWW Standard – 150 Punktów;
- Sklepicom Pro, maxiKREATOR WWW, VPS, Active Cloud Pro, Active Cloud Elite, Strona
WWW Premium – 250 Punktów
- HostSpace, Webmaker – 150 Punktów
- WebmakerPro, WebmakerExpert, HostSpacePro, HostSpaceExpert – 250 Punktów.
2. Przeniesienie usługi, dla której wygenerowano Kupon, pomiędzy kontami w Panelu Klienta, nie
powoduje przeniesienia Kuponu do konta w Panelu Klienta, do którego przeniesiono związaną z nim
usługę.
3. Kupon ważny jest do końca Okresu Abonamentowego usługi, o której mowa w pkt II.1. lit. b.
4. Kupon nie może zostać odpłatnie przekazany osobie trzeciej.
III. Zasady świadczenia usługi
1. Klienci, którzy spełnili warunki określone w pkt II Regulaminu otrzymają od nazwa.pl Kupon z Kodem,
który zostanie udostępniony w Panelu Klienta po opłaceniu usługi.
5. W celu dokonania wymiany Punktów na Produkt konieczne jest użycie Kodu w procesie składania
zamówienia na Produkt.
IV. Dane osobowe
1.

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przekazanie przez nazwa.pl danych Klienta
wskazanych w Panelu Klienta w zakresie: kontaktowy adres e-mail, login do Panelu Klienta oraz Kod
spółce Monit24 Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, NIP:
6762413790, KRS: 0000354678 w celu przedstawienia oferty dotyczącej Produktu.

V. Postanowienia końcowe
1.

Do umów pomiędzy Klientem, a nazwa.pl zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące
wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a nazwa.pl, dotyczących świadczenia usług przez nazwa.pl,
którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby nazwa.pl. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma
zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba
nazwa.pl.
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2.
3.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
Regulamin w wersji z dnia 24.04.2017 r.

