
 

 

Regulamin promocji “Nielimitowany transfer 
 dla serwerów dedykowanych Easy-Line” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Nielimitowany transfer dla serwerów dedykowanych Easy-
Line” (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji promocyjnej) jest home.pl S.A. z siedzibą w 
Szczecinie, ul. Zbożowa 4, dostawca usług internetowych, Operator w rozumieniu Regulaminu 
świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery (zwana dalej: Organizatorem).  

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w 
sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia: 

1. umowy o świadczenie usługi utrzymania serwera dedykowanego zawartej pomiędzy 
Organizatorem a Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług serwery 
dedykowane, dostępnego na stronie https://homecloud.pl/regulaminy/serwery, oraz  

2. Regulaminu świadczenia usług serwery dedykowane, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery, oraz  

3. Regulaminu płatności usług serwery dedykowane, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery.  

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz 
na stronie internetowej Organizatora https://homecloud.pl/regulaminy/promocja-nielimitowany-
transfer-dla-serwerow-dedykowanych.  

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami 
specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert 
promocyjnych dopuszczają taką możliwość.  

II. OFERTA PROMOCYJNA  

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.  

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza 
informację o ofercie promocyjnej.  

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI  

1. Oferta promocyjna trwa od 19 sierpnia 2013 roku do odwołania.  
2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania 

umów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przez pewien z góry oznaczony 
czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub 
podobnym zakresie.  

  



 

  

 

1. Oferta promocyjna skierowana jest do Użytkowników w rozumieniu Regulaminu 
świadczenia usług serwery dedykowane, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery, którzy: 

1. w trakcie trwania oferty promocyjnej zaakceptują postanowienia niniejszego 
Regulaminu, oraz  

2. w trakcie trwania oferty promocyjnej zawrą z Organizatorem umowę o świadczenie 
usługi utrzymania serwera dedykowanego typu Easy M/L/XL o konfiguracji opisanej na 
stronie https://homecloud.pl/serwery/easy-line, oraz  

3. w trakcie trwania oferty promocyjnej zaakceptują postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług serwery dedykowane, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery, oraz  

4. w trakcie trwania oferty promocyjnej zaakceptują postanowienia Regulaminu płatności 
usług serwery dedykowane, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery  

5. uiszczą opłaty przewidziane w umowie wskazanej w lit b powyżej i Regulaminie 
wskazanym w lit. c powyżej, w tym opłatę instalacyjną i abonamentową zgodnie z 
postanowieniami umowy wskazanej w lit b powyżej i Regulaminami wskazanym w lit. c, 
d powyżej.  

2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za 
usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas 
zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.  

V. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ  

1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu uprawnieni 
są do korzystania z usługi utrzymania serwera dedykowanego opisanego w § 4 ust 1 lit b 
niniejszego Regulaminu na następujących warunkach:  

1. brak limitu ruchu tj. Pakietu ruchu w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług serwery 
dedykowane, dostępnego na stronie https://homecloud.pl/regulaminy/serwery ( tj. 
wyznaczony przez Organizatora i określony w Specyfikacji Ogólnej Usługi limit ruchu, 
liczony na warstwie IP z i do usługi Użytkownika, do wykorzystania w okresie 
abonamentowym),  

2. standardowa prędkość interfejsu – 100 Mbit/s full-duplex, z tym że po przekroczeniu 
5TB ilości przesłanych danych (upload+download) Organizator jest uprawniony do 
dokonania zmiany prędkości interfejsu na 10 Mbit/s half-duplex,  

3. pozostałe warunki określają postanowienia umowy o świadczenie usługi utrzymania 
serwera dedykowanego zawartej z Organizatorem, Regulaminu świadczenia usług 
serwery dedykowane, dostępnego na stronie z https://homecloud.pl/regulaminy/serwery, 
Regulaminu płatności usług serwery dedykowane, dostępnego na stronie 
https://homecloud.pl/regulaminy/serwery.  

4. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na 
ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.  

 


