Regulamin promocji „Kupon Freshmail”
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Postanowienia ogólne.
Organizatorem akcji promocyjnej ”Kupon Freshmail” jest nazwa.pl w porozumieniu z FreshMail Sp. z o.o.,
Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091 (dalej FreshMail)
prowadzącą serwis internetowy pod adresem http://freshmail.pl/
Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem
określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej nazwa.pl.
Produkt – usługi w zakresie email marketingu świadczone przez FreshMail, których zamówienie jest
możliwe na stronach internetowych http://freshmail.pl/
Kupon rabatowy (zwany dalej także Kuponem) – oznacza informację zawierającą m. in. kwotę rabatu, datę
lub okres ważności oraz kod, której posiadanie, po spełnieniu warunków określonych niniejszym
Regulaminem, uprawnia do złożenia zamówienia na Produkt w cenie promocyjnej określonej Kuponem.
Kod rabatowy (zwany dalej także Kodem) - to przyznawany przez nazwa.pl ciąg znaków; Kod jest ważny
wyłącznie z Kuponem,
Cena promocyjna – obniżona względem ceny standardowej Produktu cena, określona Kuponem.
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.
Zasady udostępniania Kuponów
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 lub przedłużą na kolejny Okres Abonamentowy następujące usługi w serwisie
www.nazwa.pl: Active Cloud Mini, Active Cloud Biznes, Active Cloud Pro, Active Cloud Elite, Active Cloud
Max, Active Cloud Prestige, Strona WWW Standard, Strona WWW Premium, Sklepicom, Sklepicom Pro,
Kreator WWW, Kreator WWW Pro, Mail Cloud Biznes, Mail Cloud Pro, domena (z grupy domen polskich,
globalnych, europejskich dostępnych w ofercie nazwa.pl). 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.
Kupon nie może zostać odpłatnie przekazany osobie trzeciej.
Zasady świadczenia usługi
Klienci, którzy spełnili warunki określone w pkt II Regulaminu otrzymają Kupon rabatowy uprawniający do
zamówienia Produktu w Cenie promocyjnej. Do jednej opłaconej usługi Klient może otrzymać jeden
Kupon.
W celu zamówienia Produktu w Cenie promocyjnej konieczne jest wprowadzenie Kodu w procesie
składania zamówienia na Produkt.
Kod jest ważny w okresie trwania niniejszej promocji. Dla Klientów będących Konsumentami termin ten nie
może być krótszy niż 7 dni od daty wygenerowania Kodu w Panelu Klienta.
Wysokość udzielanego rabatu uzależniona jest od rodzaju usługi, o której mowa w pkt II.1. lit. b):
a/ 200 zł brutto – domena (z grupy domen polskich, globalnych, europejskich dostępnych w ofercie
nazwa.pl), Kreator WWW, Active Cloud Mini, Active Cloud Biznes, Strona WWW Standard;
b/ 300 zł brutto – Sklepicom Pro, Kreator WWW Pro, Active Cloud Pro, Active Cloud Elite, Active Cloud
Max, Active Cloud Prestige, Strona WWW Premium.
Postanowienia końcowe
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.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Ogólnych Warunków Umów.
Regulamin w wersji z dnia 31.01.2018 r.

