REGULAMIN PROMOCJI „PRZENIEŚ SIĘ ZA DARMO DO SIECI”

Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej (dalej jako „Regulamin akcji promocyjnej” bądź
„Regulamin promocji”) „Przenieś się za darmo do sieci” określa zakres oraz warunki
korzystania przez Uczestników z oferty promocyjnej Organizatora Promocji dotyczącej
świadczonych przez niego usług (dalej jako „Akcja Promocyjna”, bądź „Promocja”) na
podstawie:
i.
Regulaminu ogólnego serwisu,
ii.
Polityki prywatności i informacji o plikach cookie,
iii.
Regulaminu usług związanych z domenami,
iv.
Regulaminu hostingu,
dostępnych na stronie https://www.aftermarket.pl/ (dalej jako „Regulaminy i Polityki
Organizatora Promocji”).
2. Celem Promocji jest zapoznanie klientów z Usługami Organizatora Promocji.

Podstawa Prawna
3. Podstawę prawną Akcji Promocyjnej stanowi Regulamin promocji, a w sprawach w nim
nieuregulowanych, w szczególności w zakresie świadczenia Usługi rejestracji Nazwy
Domeny i hostingu stosuje się pozostałe Regulaminy i Polityki Organizatora Promocji.
4. Określenia spisane wielką literą a niezdefiniowane w Regulaminie promocji mają
znaczenie nadane im w Regulaminach i Politykach Organizatora Promocji.

Organizator Promocji
5. Organizatorem Akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin promocji jest
AFTERMARKET.PL LIMITED z siedzibą na Cyprze, pod adresem: Chytron 3, Office
301,P.C. 1075Nicosia, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Companies)
prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod numerem HE 245422
(dalej jako „Organizator Promocji”).

Uczestnicy Akcji promocyjnej
6. Stroną zawieranej w oparciu o Regulamin promocji Umowy może być przedsiębiorca,
posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zawarcia
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Umowy w ramach Regulaminów i Polityk Organizatora Promocji oraz Konto w Serwisie
Organizatora Promocji (dalej jako „Uczestnik”).
7. Promocja dotyczy wyłącznie Uczestników posiadających siedzibę na terytorium Polski.
8. Z Akcji promocyjnej Uczestnik może skorzystać tylko raz.
9. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora Promocji oraz członkowie
ich rodzin oraz przedsiębiorcy, którzy nie dokonali płatności za Usługi lub opóźnili się z
płatnością za Usługi, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywali w
sposób nienależyty.

Czas trwania Akcji promocyjnej
10. Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin promocji trwa od 2020.04.09 r., od godz.
18:00 do 30.04.2020 r., do godz. 23:39 lub do momentu wyczerpania zasobów serwerów
oferowanych przez Organizatora Promocji w ramach Promocji.
11. Organizator Promocji może przedłużyć czas trwania Promocji wskazany powyżej.

Warunki Akcji promocyjnej
12. W ramach Akcji promocyjnej jeden Uczestnik może otrzymać:
a. Usługę hostingu pakiet Basic od momentu zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi
hostingu lub Nazwę domeny .pl do korzystania na okres jednego roku od momentu
zawarcia Umowy o korzystanie z Nazwy domeny .pl, albo
b. Usługę hostingu pakiet Basic na okres dwóch lat od zawarcia Umowy dotyczącej tej
Usługi.
13. Usługi wykonywane w ramach Akcji Promocyjnej są standardowymi Usługami
określonymi w Regulaminach i Politykach Organizatora Promocji wykonywanymi
nieodpłatnie przez okres jednego roku albo dwóch lat, stosownie do postanowień
Regulaminu promocji. Wybór Usług w ramach Promocji dokonywany jest przed
zawarciem Umowy, w procesie składania zamówienia.
14. Uczestnik może korzystać z Nazwy Domeny .pl w ramach Umowy o korzystanie z Nazwy
Domeny .pl przez rok od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w pkt. 12 lit. a powyżej,
po którego upływie Uczestnik może zawrzeć Umowę o utrzymywanie Nazwy Domeny z
Rejestrem Nazwy Domeny pl i jednocześnie Umowę o Obsługę Rejestracji i Utrzymywania
Nazwy Domeny .pl z Organizatorem Promocji.
15. Umowa o korzystanie z Nazwy Domeny .pl obejmuje zakres Umowy o utrzymywanie
Nazwy Domeny .pl oraz Umowy o Obsługę Rejestracji i Utrzymywania Nazwy Domeny
.pl z wyłączeniem możliwości przeniesienia Nazwy Domeny .pl do innego usługodawcy,
rozporządzenia prawem lub obciążenia prawa z Umowy o korzystanie z Nazwy Domeny
.pl.
16. W przypadku wyboru Usług, o których mowa w pkt. 12 lit. a powyżej, Uczestnik otrzyma
na swoje Konto kod promocyjny pozwalający na nieodpłatne korzystanie z Usługi
hostingu na rok oraz drugi kod promocyjny umożliwiający zawarcie umowy o korzystanie
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z Nazwy Domeny przez rok oraz w trakcie tego roku - na zawarcie odpłatnej Umowy o
Obsługę Rejestracji i Utrzymywania Nazwy Domeny na kolejny rok, natomiast w
przypadku, o którym mowa w pkt. 12 lit. b powyżej, Uczestnik otrzyma kod promocyjny
pozwalający na nieodpłatne korzystanie z Usługi hostingu na rok oraz drugi kod
promocyjny, pozwalający na przedłużenie korzystania z tej Usługi na kolejny rok.
17. Kody promocyjne pozwalające na nieodpłatne korzystanie z Usługi hostingu na pierwszy
rok oraz na zawarcie umowy o korzystanie z Nazwy Domeny powinny zostać
wykorzystane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika, po którego
bezskutecznym upływie wygasają.
18. Warunkiem zawarcia Umowy w ramach Promocji jest pozytywny wynik weryfikacji
Konta założonego przez Uczestnika za pomocą kodu SMS otrzymanego na numer telefonu
Uczestnika podany podczas zakładania Konta w Serwisie; otrzymany od Organizatora
Promocji przez Uczestnika kod SMS musi zostać wpisany w miejsce wskazane na stronie
internetowej Organizatora Promocji.
19. W przypadku, gdy ten sam Uczestnik podał więcej niż jeden numer telefonu dla
otrzymania kodu SMS, np. w ramach dwóch Kont albo jeden numer telefonu w ramach
kilku Kont, Organizator Promocji może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usługi Nazwy
Domeny lub Usługi hostingu, bez prawa Uczestnika do odszkodowania z tego tytułu.

Postanowienia końcowe
20. W przypadku, w którym dany Uczestnik złożył zamówienie na więcej niż jeden pakiet
Usług objętych Promocją, Akcją promocyjną zostanie objęte pierwsze z zamówień
Uczestnika.
21. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem promocji stosuje się zasady korzystania z
Usług, zawarte w Regulaminach i Politykach Organizatora Promocji.
22. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to Umów zawartych przed dokonaną zmianą. Organizator Promocji poinformuje o
zakresie zmian na swojej stronie internetowej.
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