
Regulamin promocji “Taniej o 25% dla nowych klientów” 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy, na jakich odbywa się 

promocja pod nazwą “Taniej o 25% dla nowych klientów” (Promocja). Opis Promocji  
w materiałach promocyjno-reklamowych ma charakter wyłącznie informacyjny. 

2. “Organizatorem” promocji jest dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) 
przy Alejach Jerozolimskich 98, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336780, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7010198361 i kapitale zakładowym całkowicie 
wpłaconym w wysokości 260.000,00 PLN (Organizator). 

 
§2 

Czas trwania promocji 
 
Promocja trwa od 12:00 23.04.2018 do 17:00 w piątek (27.04.2018). 
 

§3 
Zasady uczestnictwa w Promocji 

 
1. Promocja skierowana jest do nowych oraz obecnych klientów (Uczestników), którzy 

wyrażą chęć zamówienia nowych usług hostingowych na okres jednego roku. 
2. Promocja dotyczy zakupu pojedynczej usługi hostingowej Elastycznego Web Hostingu. 
3. Ceny promocyjne usługi Elastycznego Web Hostingu, o których mowa w §3 pkt. 2 

dostępne są na stronach: https://dhosting.pl i https://dhosting.pl/elastyczny-hosting.html. 
4. Promocja nie obejmuje: odnowienia domen, rejestracji domen, odnowień usług 

hostingowych oraz odnowień serwerów dedykowanych i VPS. 
5. Promocja wyklucza możliwość opłaty hostingowej w ratach. 
6. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba 

że warunki poszczególnych ofert stanowią inaczej. 
7. Usługi hostingowe zamówione w ramach Promocji wyłączone są z programu darmowej 

wewnętrznej migracji (z usług dhosting.pl na inne usługi dhosting.pl). 
8. Uczestnik korzystający z promocyjnego zakupu pakietu usług hostingowych wyraża 

zgodę na natychmiastową realizację usługi, w związku z tym nie ma możliwości zwrotu 
opłaconej usługi. 

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
10. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu. 
 

 
 
 
 
 

https://dhosting.pl/
https://dhosting.pl/elastyczny-hosting.html


§4 
Warunki promocji 

 
1. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana przez Organizatora z przyczyn 

techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału 
Uczestników, którzy skorzystali z Promocji. 

 
§5 

Dane osobowe 
 
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2004 poz. 1182). 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji 
Promocji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników obejmuje: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, telefon, pesel lub NIP oraz adres e-mail. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo 
ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Promocji przez 
Organizatora. 

 
§6 

Reklamacje 
 
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik może składać: 

a. pisemnie na adres: dhosting.pl Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 
Warszawa z dopiskiem “Reklamacja Taniej o 25% dla nowych klientów”; 

b. drogą elektroniczną przy pomocy wiadomości e-mail na adres: bok@dhosting.pl. 
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego 

zastrzeżenia Uczestnika promocji. 
3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących Reklamacji niniejszej Promocji stosuje się 

zapisy Regulaminu o świadczeniu usług hostingowych dhosting.pl 
(https://dhosting.pl/download/regulamin_dhosting_pl.pdf). 

4. W przypadku rezygnacji z usługi hostingowej w trakcie trwania okresu abonamentowego 
obowiązują zasady określone w Regulaminie o świadczeniu usług hostingowych. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: 
https://dhosting.pl/download/regulamin_201804_promocja_nowe_ewh.pdf. 

2. Ceny usług, o których mowa w §3 pkt. 2 i pkt. 3 dostępne są na stronach: 
https://dhosting.pl i https://dhosting.pl/elastyczny-hosting.html.  
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