
Regulamin promocji "Pakiet bonusów – Zumi.pl" 
 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem promocji "Pakiet bonusów – Zumi.pl" jest Krakowskie 

e-Centrum Informatyczne JUMP Dziedzic Pasek Przybyła sp.j. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Zakopiańska 9 zwane dalej Kei.pl, oraz Grupa Onet  Spółka 

Akcyjna, z siedziba w Krakowie (30-126) przy Ul. Gabrieli Zapolskiej 44 

zwane dalej Onet, zwane dalej razem „Organizatorzy”  

2. Niniejszy regulamin stanowi jedyną podstawę prowadzenia promocji "Pakiet 

Bonusów – Zumi.pl" i jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym 

jej warunki. 

3. Interpretacja i wykładnia regulaminu należy wyłącznie do organizatora 

promocji. 

4. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora 

promocji oraz na stronie internetowej Kei.pl. 

 

§2. Warunki promocji 
 
1. Promocja trwa od 29 maja 2013 r. do odwołania. 

2. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających 

pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych posiadających zdolność prawną. 

3. Promocja obejmuje Klientów Kei.pl, którzy w trakcie trwania akcji posiadają 

opłacone lub opłacą nowe usługi: 

a. Domeny 

b. Pakiety hostingowe Start, Pro, Premium 

c. Platformę e-Biznes Aztec, Luna 

d. Serwery dedykowane 

e. Certyfikat SSL 

oraz wygenerują kod rabatowy w Panelu Klienta. 

4. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu produktu reklamowego zgodnie 

z ofertą zamieszczoną na stronie http://www.zumi.pl/kei 

5. Kupony promocyjne tracą ważność w ostatnim dniu trwania promocji. Klienci Kei.pl 

zostaną poinformowani o zakończeniu promocji najpóźniej na 3 dni przed jej 

zakończeniem 

http://www.zumi.pl/kei


6. W przypadku, gdy uczestnik promocji posiada więcej niż jedną opłaconą usługę 

uprawniającą do otrzymania kuponu, zostanie wygenerowany tylko pojedynczy kupon. 

7. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. 

8. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez Kei.pl bez 

podawania powodów. 

 

§3. Warunki kuponów Zumi.pl 
 
1. Użytkownik ma prawo ubiegać się o zakup promocyjny, jeśli jest nowym klientem 

Zumi.pl. 

2. Skorzystanie z oferty wymaga akceptacji regulaminu Zumi.pl 

3. Zniżki promocyjnej nie można odstępować innym osobom ani sprzedawać jej lub 

wymieniać, bez względu na tytuł prawny 

4. Oferta ważna jedynie w przypadku podania kodu promocyjnego drogą telefoniczną 

pod numerem telefonu 12 277 43 89 

5. Wykorzystanie niniejszego kuponu oznacza akceptację niniejszych warunków. Oferta 

nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. 

6. Kod promocyjny nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Zumi.pl 

 

§4. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania. Kei.pl zobowiązuje się do 

natychmiastowego poinformowania o zmianie na stronie internetowej Kei.pl, na której 

umieszcza informację o promocji. 

2. Wygenerowanie kodu promocyjnego w ramach niniejszej oferty jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne 

powstałe z winy osób trzecich. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 roku 


