
 
 

Regulamin Promocji Hosting -75% 
 

1. Postanowienia ogólne 
 
1.1 Regulamin promocji „Hosting -75%” określa zakres, warunki oraz zasady korzystania przez 
Uczestników z promocyjnej oferty Dostawcy w zakresie świadczonej przez niego usługi hostingu 
współdzielonego na podstawie Regulaminu usług hostingu, zwanej Usługą hostingu wraz z ewentualną 
opcjonalną Usługą domena lub Usługą certyfikatu (w zależności od pakietu hostingowego). 

1.2 Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin („Regulaminem promocji”) a w sprawach 
nieuregulowanych w Regulaminie promocji, stosuje się Regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną H88 S.A. (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”), Regulamin usług hostingowych 
(„Regulamin hostingu”),  Regulamin świadczenia usług rejestracji i utrzymania domen internetowych 
(„Regulamin domen”) i Regulaminu usługi certyfikatu („Regulamin certyfikatu”). Określenia pisane 
dużą literą a niezdefiniowane w Regulaminie promocji mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
ogólnym i/lub w Regulaminie hostingu i/lub w Regulaminie domen i/lub Regulaminie certyfikatu. 

1.3 Organizatorem akcji promocyjnej jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Roosevelta 
22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony.  

 

2. Uczestnicy akcji promocyjnej 
 
2.1 Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin promocji może być każda osoba lub podmiot 

posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia Umowy (zwany 

Uczestnikiem), w zakresie Usługi hostingu zgodnie z Regulaminem ogólnym. 

 

3. Czas trwania promocji 
 
3.1 Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin promocji, trwa od dnia 17.05.2018r. do 
odwołania. 
 

4. Warunki promocji 
 
4.1 W ramach akcji promocyjnej, Uczestnik w przypadku zawarcia z Dostawcą umowy na świadczenie 
Usługi hostingu w zakresie pakietów wskazanych poniżej na okres jednego roku, otrzymuje: 
 
- Pakiet hostingowy START, który Użytkownik może nabyć w promocyjnej cenie 75zł netto za pierwszy 
roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi 300 zł netto); 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Pakiet hostingowy START wraz z domeną, który Użytkownik może nabyć w promocyjnej  cenie 76 zł 
netto za pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi 
399,99zł netto). Domeny objęte promocją wymienione zostały w pkt. 4.4; 
 
- Pakiet hostingowy START wraz z domeną i certyfikatem SSL, który Użytkownik może nabyć w 
specjalnej cenie 77 zł netto za pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z 
Cennikiem wynosi 518,99zł netto). Domeny oraz certyfikaty SSL objęte promocją wymienione zostały 
w pkt. 4.4; 
 
- Pakiet hostingowy PRO, który Użytkownik może nabyć w promocyjnej cenie 100zł netto za pierwszy 
roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi 400 zł netto); 
 
- Pakiet hostingowy PRO wraz z domeną, który Użytkownik może nabyć w promocyjnej cenie 101zł 
netto za pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi 
499,99zł netto). Domeny objęte promocją wymienione zostały w pkt. 4.4; 
 
 - Pakiet hostingowy PRO wraz z domeną i certyfikatem SSL, który Użytkownik może nabyć w 
promocyjnej cenie 102 zł netto za pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z 
Cennikiem wynosi 618,99zł netto) Domeny oraz certyfikaty SSL objęte promocją wymienione zostały 
w pkt. 4.4; 
 
- Pakiet hostingowy PREMIUM, który Użytkownik może nabyć w promocyjnej  cenie 150zł netto za 
pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi 600zł netto); 
 
- Pakiet hostingowy PREMIUM wraz z domeną, który Użytkownik może nabyć w promocyjnej cenie 
151zł netto za pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi 
699,99zł netto). Domeny objęte promocją wymienione zostały w pkt. 4.4; 
 
- Pakiet hostingowy PREMIUM wraz z domeną i certyfikatem SSL, który Użytkownik może nabyć w 
promocyjnej cenie 152 zł netto za pierwszy roczny okres abonamentowy (standardowa cena zgodnie z 
Cennikiem wynosi 818,99zł netto). Domeny oraz certyfikaty SSL objęte promocją wymienione zostały 
w pkt. 4.4. 
 
  
4.2 Umowa na Usługę hostingu w ramach akcji promocyjnej zawierana jest na czas określony jednego 
roku. Akcja promocyjna ma zastosowanie tylko dla nowych kont hostingowych i nie ma zastosowania 
do zamówień, w których Uczestnik wskazał czas trwania umowy na Usługę hostingu przekraczający 
okres jednego roku. 
 
4.3 Okresem rozliczeniowym jest jeden rok. 
 
 
4.4 Uczestnik dodatkowo w czasie trwania akcji promocyjnej i wyłącznie przy zawieraniu umowy na 
Usługę hostingu, o której mowa w pkt. 4.1. i tylko łącznie z nią, w ramach pakietów w których zostało 
to wskazane w pkt. 4.1. może dodatkowo zawrzeć z Dostawcą: 
a) umowę na świadczenie przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu domen, usługi rejestracji i 
utrzymania domeny internetowej w odniesieniu wyłącznie do jednej domeny internetowej spośród 



 
 

następujących rozszerzeń - .pl, .com.pl, .net.pl, .com, .net, .org, .eu - będącej w aktualnej ofercie 
Dostawcy na okres jednego roku („Usługa domena”);  
b)  umowę na świadczenie przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu certyfikatu, jednorazowej usługi, 
na którą składa się zespół czynności wykonywanych przez Dostawcę, na podstawie których Dostawca 
składa w imieniu i na rzecz Uczestnika do Organizacji certyfikującej wniosek o nadanie Uczestnikowi 
Certyfikatu SSL Commercial SSL na okres jednego roku („Usługa certyfikatu”). 
Usługa domena i Usługa certyfikatu może zostać zawarta wyłączenie na czas określony jednego roku. 
W przypadku gdy Uczestnik wskazał czas trwania umowy na Usługę domena lub Usługę certyfikatu 
przekraczający okres jednego roku lub wskazał większą liczbę domen niż jedna lub inny rodzaj 
certyfikatu, nie może skorzystać z promocyjnej Usługi domena i promocyjnej Usługi certyfikatu, o 
której mowa w niniejszym punkcie. W przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w niniejszym 
punkcie i zawarciu umowy na Usługę domena lub Usługę certyfikatu Uczestnik otrzymuje w pierwszym 
roku korzystania odpowiednio i) Usługę domena w promocyjnej cenie 1 zł netto, która jest 
uwzględniona w cenie odpowiedniego pakietu wskazanego w pkt. 4.1.,  (standardowa cena zgodnie z 
Cennikiem wynosi: dla .pl – 99,99 zł netto, dla .com.pl – 99,99 zł netto, dla .net.pl – 99,99 zł netto, dla 
.com – 99,99 zł netto, dla .net – 99,99 zł netto, dla .org – 99,99 zł netto, dla .eu – 99,99 zł netto). Usługi 
certyfikatu w promocyjnej cenie 1 zł netto, która jest uwzględniona w cenie odpowiedniego pakietu 
wskazanego w pkt. 4.1. (standardowa cena zgodnie z Cennikiem wynosi: 119zł netto) . 
 
4.5 Rabat, o którym mowa w pkt. 4.1. i 4.4, w stosunku do ceny standardowej, nie podlega wymianie 
na równowartość pieniężną lub inne usługi oferowane przez Dostawcę. 
 
4.6 Odnowienie Usługi hostingu, Usługi domena lub Usługi certyfikatu na kolejny okres rozliczeniowy 
nie jest obowiązkowe. Uczestnik może odnowić Usługę hostingu, Usługę domena oraz Usługę 
certyfikatu  na kolejny okres rozliczeniowy. 
 
4.7 Rezygnacja z odnowienia Usługi hostingu oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie Usługi hostingu 
i nie jest jednoznaczna z rezygnacją z innych usług zawartych w danym pakiecie zgodnie z pkt. 4.1. . 
Rezygnacja z odnowienia Usługi domena oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie Usługi domena i nie 
jest jednoznaczna z rezygnacją z innych usług zawartych w danym pakiecie zgodnie z pkt.4.1. 
Rezygnacja z odnowienia Usługi certyfikatu oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie Usługi 
certyfikatu i nie jest jednoznaczna z rezygnacją z innych usług zawartych w danym pakiecie zgodnie z 
pkt. 4.1. 
  
4.8 Przeniesienie świadczenia Usługi domena (Transfer domeny) w odniesieniu do domeny 
zarejestrowanej w akcji promocyjnej do innego usługodawcy przed odnowieniem Usługi domena na 
kolejny okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym roku korzystania z Usługi 
domena, zobowiązuje Uczestnika do wniesienia opłaty uzupełniającej w wysokości standardowej ceny 
świadczenia Usługi domena za domenę za jeden rok, zgodnie z Cennikiem z dnia zawarcia umowy na 
Usługę domena. 
 
4.9 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem promocji, stosuje się zasady ogólne korzystania z 

usług, zawarte w Regulaminie ogólnym oraz Regulaminach szczególnych.  


