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REGULAMIN PROMOCJI „6 urodziny zenbox”
§1.
Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy, na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „6
urodziny zenbox” (Promocja). Opis Promocji w materiałach promocyjno-reklamowych ma charakter wyłącznie
informacyjny.
2. „Organizatorem” promocji jest zenbox Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 7,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414281,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 9492191021 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości
10.000 złotych (Organizator).

§2.
Przedmiot promocji
Przedmiotem promocji są:
1. rabaty procentowe na odnowienie pojedynczej usługi hostingowej lub przedłużenie okresu ważności wybranej
usług hostingowej na okres jednego miesiąca, trzech miesięcy, sześciu miesięcy lub 12 miesięcy.
2. Wysokość rabatów wynosi: 10%, 20%, 30%, 50%.
3. Wysokość wylosowanego rabatu można:
a) przekazać za pośrednictwem Zenbox na cel charytatywny (Hospicjum Pomorze Dzieciom) wyrażając wolę
poprzez zaznaczenie checkboxa "Chcę przekazać wartość rabatu na cel charytatywny, tym samym płacę
całą kwotę za odnowienie usługi". Wówczas kwota rabatu zostaje odliczona od wartości zamówienia
za wybraną usługę hostingową.
b) w przypadku niezaznaczenia checkboxa "Chcę przekazać wartość rabatu na cel charytatywny, tym
samym płacę całą kwotę za odnowienie usługi" kwota rabatu zostaje odliczona od wartości
zamówienia za wybraną usługę hostingową.
4. W przypadku przedłużenia okresu ważności wybranej usługi hostingowej na wylosowany okres
termin ważności usługi na zamówieniu zostaje przedłużony automatycznie po kliknięciu przycisku
"Skorzystaj".
5. W przypadku, gdy zamówienie na odnowienie wybranej usługi hostingowej zostało wygenerowane
przed rozpoczęciem Promocji Klient może skontaktować się z BOK celem przedłużenia terminu
płatności zamówienia zgodnie z wylosowanym okresem.

§3.
Czas trwania promocji
Promocja trwa od 28.11.2018 r od godz. 12:00 do 30.11.2018 r do godz. 23:59

§4.
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocja dotyczy obecnych Klientów (Uczestników), posiadających aktywne i opłacone konto hostingowe
na okres miesiąca, roku, dwóch lat lub trzech lat.
2. Promocja zakupu pojedynczej usługi hostingowej dotyczy pakietów: zenbox 5k, zenbox 25k, zenbox 50k, zenbox
100k
3. Klienci chcący skorzystać z promocji powinni:
a) zalogować się do Panelu Klienta pod adresem https://panel.zenbox.pl/
b) przejść na stronę https://zenbox.pl/6-urodziny.html
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c) wybrać przycisk "Zakręć kołem i zgarnij nagrodę"
d) po wylosowaniu nagrody wyrazić zgodę na chęć skorzystania z nagrody zatwierdzając przycisk "Skorzystaj"
e) w przypadku niewyrażenia zgody na skorzystanie z nagrody należy skorzystać z opcji "Panel Klienta"
4. Promocja obejmuje tylko opłacone konta hostingowe.
5. Promocja wyklucza możliwość opłaty usługi hostingowej w ratach.
6. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi itp.
7. Usługi hostingowe zamówione w ramach promocji wyłączone są z programu darmowej wewnętrznej migracji
(z usług zenbox.pl na inne usługi zenbox.pl).
8. Uczestnik korzystając z promocyjnego przedłużenia wybranej usługi hostingowej wyraża zgodę na dokonanie
opłaty wygenerowanego zamówienia w terminie 7 dni.
10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
11. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu.

§5.
Warunki Promocji
1. Oferta ulega unieważnieniu, gdy okaże się, że jest niezgodna z prawem
2. 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.

§6.
Dane osobowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(„RODO”)
2. Dane osobowe Uczestników podane podczas Rejestracji przetwarzane są przez Organizatora celem realizacji
usługi hostingowej.
3. Cel przetwarzania oraz prawa przysługujące Uczestnikowi zostały określone w Polityce Prywatności
https://zenbox.pl/regulaminy.html

§7.
Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji może składa:
a) pisemnie na adres: zenbox Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa z dopiskiem “6 urodziny
zenbox”;
b) drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres: kontakt@zenbox.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 zenbox.pl ( http://zenbox.pl/regulamin_zenbox_pl.pdf ).

§8.
Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://zenbox.pl/regulaminy.html

