
 

 

 

 

 

dhosting.pl Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 81 

02-001 Warszawa 

 

 

NIP        701-019-83-61 

REGON  141998822 

KRS        0000336780 

 

WWW 

www.dhosting.pl 

E-mail 

bok@dhosting.pl 

Biuro Obsługi Klienta 

(22) 292 01 01 

Fax 

(22) 292 01 11 

 

Regulamin Promocji „dKonto na 5 urodziny”  

1. Z Promocji „dKonto na 5 urodziny” (dalej: Promocja) mogą skorzystać wyłącznie 
Użytkownicy, którzy w okresie od 01.08.2012r. (włącznie) do 30.09.2012r. (włącznie): 

a. dokonają rejestracji nowego konta dKonto Premium albo dKonto Ultimate 
(Usługa) lub 

b. zarejestrowali konto w Promocji i zadeklarują dla tego konta (z użyciem panelu 
Helpdesk24h w dPanelu) zmianę pakietu na pakiet dKonto (Usługa) o wyższej 
łącznej rocznej Kwocie Abonamentowej. 

2. W przypadku skorzystania z Promocji na warunkach opisanych w punkcie 1.a. warunkiem 
skorzystania z Promocji jest wybranie w formularzu rejestracyjnym konta Promocji. 

3. W przypadku skorzystania z Promocji: 

a. zawierana jest Umowa Promocyjna, której Stron zgodnym zamiarem jest, 
aby świadczenie usług hostingowych trwało co najmniej przez czas określony 
12 miesięcy licząc od zakończenia Okresu Testowego. 

b. Użytkownikowi przydzielana jest ulga na Kwotę Abonamentową i ustalana jest 
Promocyjna Kwota Abonamentowa w wysokości zależnej od zarejestrowanego 
pakietu hostingowego na Okres Promocyjny zgodnie z Tabelą 1. 

Wybrany pakiet 

Kwartalna 

Promocyjna Kwota 

Abonamentowa 

Okres 

rozliczeniowy 

Okres 

Promocyjny 

dKonto Premium 60,00 zł 3 miesiące 6 miesięcy 

dKonto Ultimate 112,50 zł 3 miesiące 6 miesięcy 

Tabela 1. 

c. Promocyjna Kwota Abonamentowa dotyczy wyłącznie opłat za wybrany podczas 
rejestracji pakiet hostingowy, w szczególności ulga nie dotyczy opłat za wykupione 
razem z pakietem domeny ani inne dodatkowe usługi. 

d. Promocyjna Kwota Abonamentowa obowiązuje wyłącznie w Okresie Promocyjnym 
podanym w Tabeli 1. 

e. Po zakończeniu Okresu Promocyjnego obowiązuje Kwota Abonamentowa zgodna 
z Cennikiem ważnym w ostatnim dniu Okresu Promocyjnego. 

4. Jeżeli Umowa Promocyjna zostanie rozwiązana na wniosek Użytkownika lub przez 
Operatora z winy Użytkownika, to Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia szkody 
(wynikającej ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa w punkcie 3.a., w związku 
z którym Operator przyznaje Użytkownikowi ulgę, zgodnie z warunkami niniejszej 
promocji) poprzez zapłatę na jego rzecz Kary Umownej Promocji. 

5. Wysokość Kary Umownej Promocji ustala się w wysokości ulgi przyznanej Użytkownikowi 
w ramach Promocji, pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres, w którym 
Użytkownikowi przysługiwałaby ulga w przypadku nierozwiązania Umowy Promocyjnej. 

6. Kary umownej określonej w §4 punkt 1. Regulaminu Usług Hostingowych nie stosuje się. 

7. W przypadku skorzystania z Promocji na warunkach opisanych w punkcie 1.b. Okres 
Promocyjny nie ulega zmianie podczas zmiany pakietu. 
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8. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z Promocji i w Okresie Promocyjnym zmieni 
pakiet hostingowy na pakiet o niższej łącznej rocznej Kwocie Abonamentowej, to jest to 
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Promocyjnej na wniosek Użytkownika oraz stosuje 
się punkt 4. i 5. Regulaminu Promocji. 

9. Promocja może łączyć się z innymi promocjami. 

10. Dany podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
może zamówić i posiadać tylko jeden pakiet w Promocji. Z Promocji nie mogą skorzystać 
Użytkownicy, którzy posiadają już zarejestrowany pakiet w Promocji. 

11. Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Regulamin 
Usług Hostingowych. 


