
 

 

Regulamin promocji:  „Backup” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „backup” (zwanej dalej: Promocją) organizowanej  przez 

home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,  wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - 

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000431335,NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 (zwaną dalej: Organizatorem).  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod 

adresem: https://homecloud.pl/kwestie-prawne/regulaminy. 

3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami 

dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką 

możliwość. 

 

§ 2  Definicje. 

1. Klient - w rozumieniu Regulaminu to Klient w rozumieniu Regulaminu Organizatora, 

2. Osoba - w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

3. Uczestnik promocji - w rozumieniu Regulaminu to Osoba, która spełniła wszystkie warunki opisane w § 

5 i nabyła za pośrednictwem Organizatora w ramach Promocji usługę Acronis Backup 25 GB lub Acronis 

Backup 100 GB na okres 1 (jednego) miesiąca po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1-2, 

4. Usługi Organizatora - w rozumieniu Regulaminu to wszelkie usługi świadczone przez Organizatora, 

5. Usługa serwera dedykowanego - w rozumieniu Regulaminu to usługa serwera dedykowanego: Easy S 

G3, Easy M G, Easy M G2, Easy L G1, Easy M G2 Storage, Easy L G2, Easy SSD L G2, Easy SSD M G3, Easy 

XL G1, Easy XL G2, Easy SSD L G2 v2, Easy L G3, Pro L G3, Pro XL G3, Advance Expert, Advanced Medium, 

Easy XL G3, Easy M H, Easy L H, Easy SSD L G1. 

6. Usługa VPS – w rozumieniu Regulaminu to usługa VPS: Cloud VPS Micro, Cloud VPS Basic, Cloud VPS 

Standard, Cloud VPS Professional.   



 

7. Usługa promocyjna – w rozumieniu Regulaminu to usługa Acronis Backup 25 GB lub Acronis Backup 

100 GB, 

8. Regulamin Organizatora - w rozumieniu Regulaminu to Regulamin świadczenia usług homecloud.pl, 

dostępny na stronie internetowej pod adresem https://homecloud.pl/kwestie-prawne/regulaminy, 

9. Regulamin Usługi serwera dedykowanego - w rozumieniu Regulaminu to regulamin dotyczący Usługi 

serwera dedykowanego dostępny lub wskazany na stronie internetowej wskazanej w pkt 8 powyżej,  

10. Regulamin Usługi VPS – w rozumieniu Regulaminu to regulamin dotyczący Usługi VPS dostępne lub 

wskazany na stronie internetowej wskazanej w pkt 8 powyżej, 

11. Regulamin usługi promocyjnej – w rozumieniu Regulamin to regulamin dotyczący usługi Acronis 

Backup 25 GB i Acronis Backup 100 GB dostępny lub wskazany na stronie internetowej wskazanej w pkt 

8 powyżej. 

 

§3 Zmiana zasad Promocji. 

1. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów 

zawartych na warunkach opisanych w § 6 pkt 1 lub 2 przed dokonaną zmianą. 

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, pod adresem: 

https://homecloud.pl 

 

§4 Czas trwania promocji. 

1. Promocja trwa od  dnia 05.12.2019 roku do dnia 15.01.2020 roku. 

2. Organizator może odwołać  przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez 

podania przyczyny.  

3. Organizator może przedłużyć  termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.  

4. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej pod adresem: https://homecloud.pl 

 

§5 Uczestnicy Promocji. 

1. Warunkami koniecznymi do skorzystania z Promocji są:  

a. Zawarcie z Organizatorem umowy świadczenia Usługi serwera dedykowanego (na dowolny 

okres przewidziany przez Organizatora) lub umowy świadczenia Usługi VPS (na dowolny okres 

przewidziany przez Organizatora), oraz 

b. zaakceptowanie Regulamin, oraz  

https://homecloud.pl/kwestie-prawne/regulaminy


 

c. zaakceptowanie Regulamin Organizatora, oraz 

d. zaakceptowanie Regulaminy Usługi serwera dedykowanego lub Regulaminu Usługi VPS,  

e. zaakceptowanie Regulaminu Usługi promocyjnej oraz  

f. uiszczenie w całości opłaty należnych z tytułu umowy świadczenia Usługi serwera 

dedykowanego lub umowy świadczenia Usługi VPS oraz Usługi promocyjnej. 

2. Z udziału w promocji wyłączone są następujące Osoby: 

a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, oraz 

b) Osoby posiadające podpisane porozumienie z podmiotami posiadającymi status rejestru lub 

registrara,  

c) udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy Podmiotów wskazanych w lit. b powyżej,  

d) członkowie rodzin Osób wskazanych w lit. c powyżej,  

            chyba że Organizator postanowi inaczej. 

3. Z warunków promocji nie mogą korzystać Osoby, które nie dokonały płatności za Usługi Organizatora 

lub opóźniły się z płatnością za Usługi Organizatora, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy 

wykonywały w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej. 

 

§6 Opis promocji. 

1. Osoby, które nabyły Usługę serwera dedykowanego oraz spełniły pozostałe warunki skorzystania z 

Promocji określone w § 5 uprawnione są do nabycia Usługi promocyjnej Acronis Backup 100 GB na okres 

1 miesiąca za cenę 1 zł netto (+VAT). 

2. Osoby, które nabyły Usługę VPS oraz spełniły pozostałe warunki skorzystania z Promocji określone w § 

5 uprawnione są do nabycia usługi promocyjnej Acronis Backup 25 GB na okres 1 miesiąca za cenę 1 zł 

netto (+VAT). 

3. Świadczenie w postaci Usługi promocyjnej otrzymane przez Uczestnika promocji w ramach promocji nie 

podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi bądź świadczenia. 

4. W przypadku ustania umowy świadczenia Usługi serwera dedykowanego lub umowy świadczenia Usługi 

VPS przed upływem okresu świadczenia Usługi promocyjnej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 

promocji, Usługa promocyjna zostanie zdezaktywowana wraz z Usługą serwera dedykowanego lub 

Usługą VPS.  

5. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi serwera dedykowanego oraz usługi VPS za pośrednictwem 

Organizatora regulują zapisy wymienionych poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich 

wymienienia: 



 

a) Regulamin,  

b) Regulamin Usługi serwera dedykowanego lub Regulamin Usługi VPS, 

c) Regulamin Organizatora.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy wymienionych 

poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia: 

a) Regulamin,  

b) Regulamin Usługi serwera dedykowanego lub Regulamin Usługi VPS, 

c) Regulamin Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu nowym. 

Zmiana Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu postanowień Regulaminu 

Organizatora dotyczących zmian/wprowadzenia nowego Regulaminu Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 


