Agnat Sp. z o.o.
Ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz
www.domainmaker.pl, e-mail: biuro@domainmaker.pl
Tel. 52 366 77 96, fax 52 552 42 22

Regulamin promocji „Pakiety za 1 zł”
Obowiązuje od 06.12.2016 do 31.12.2016

§I
Uwagi wstępne
1. Organizatorem promocji jest Agnat Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090753, REGON 093031034, operator marki DomainMaker.pl,
zwany
dalej
Organizatorem.
2. Z oferty mogą skorzystać Partnerzy DomainMaker, mający podpisaną umowę partnerską, oraz uregulowane
należności względem Organizatora.
3. Oferta skierowana jest do Partnerów Organizatora, poinformowanych mailingiem o zakwalifikowaniu się do
udziału w promocji, zwanych dalej Uczestnikami.
4. Promocja trwa od 06.12.2016, do 31.12.2016.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn, o czym musi
poinformować mailowo Partnerów biorących udział w promocji.
§ II
Zasady promocji
1. Organizator w ramach promocji oferuje Uczestnikom rejestrację dowolnego pakietu hostingowego na okres 1-go
roku w cenie 1 zł netto.
2. Uczestnik może w ramach promocji zarejestrować nieograniczoną ilość pakietów.
3. Uczestnik odpowiada za podane w kontaktach dane, oraz ma obowiązek weryfikacji danych przed aktywowaniem
zarejestrowanego pakietu.
4. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o promocji dla
Klientów, zachęcającej do rejestracji pakietów hostingowych. Forma w jakiej zostanie zamieszczona informacja jest
dowolna. Z informacji zawartej na stronie musi jasno wynikać, iż cena podana dla Klientów przez Uczestnika promocji
jest obniżona.
5. Promocja Obejmuje rejestracje pakietów na okres jednego roku.
6. Odnowienie pakietów odbywa się według cennika Partnera obowiązującego na dzień odnowienia pakietu.
7. Uczestnik nie jest obligowany do odnowienia pakietów zarejestrowanych w niniejszej promocji.
8. Uczestnik promocji nie ma konieczności wykonywania żadnych dodatkowych działań aby rejestrowane w czasie
trwania promocji były fakturowane na wspomnianą wyżej kwotę 1 zł netto.
10. Uczestnik zamawiając usługę w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje
wszystkie jego warunki.
§ III
Postępowanie reklamacyjne
1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowania, które uniemożliwią klientowi skorzystanie z
oferty promocyjnej. Jakkolwiek nie ponosi także odpowiedzialności za awarie powstałe w wyniku działania sytuacji
nieprzewidzianych i awarie dostawców poszczególnych usług.
3. W wypadku sprzeczności postanowień regulaminu hostingowego oraz promocyjnego zastosowanie ma niniejszy
regulamin.
4. Reklamacje związane z promocją można składać pisemnie na adres: Agnat Sp. z o.o., ul. Gdańska 119, 85-022
Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na adres biuro@domainmaker.pl.
5. Reklamacje dotyczące promocji zgłaszane pisemnie lub elektronicznie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia.
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