Zatwierdzony Uchwałą nr 93/2022 Zarządu home.pl z dnia 15.11.2022 r.
Obowiązuje od dnia 16.11.2022 r.

Warunki Promocji „Black Weeks 2022”
1. Słowniczek:
a. Usługa Objęta Promocją – to Usługa home.pl, wskazana w niniejszych Warunkach Promocji,
którą nabyto w home.pl na Okres Abonamentowy wskazany w niniejszych Warunkach Promocji
w ramach Promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w Warunkach Promocji.
b. Rejestracja Usługi - dokonanie pierwszego zakupu danej Usługi home.pl na pierwszy Okres
abonamentowy.
c. Odnowienie Usługi – dokonanie kolejnego zakupu danej Usługi home.pl bezpośrednio po
upływie dotychczasowego Okresu Abonamentowego na kolejny Okres Abonamentowy.
d. Limit Usług Objętych Promocją – liczba Usług Objętych Promocją, których Rejestracji może
dokonać jeden uczestnik Promocji w imieniu własnym i na własną rzecz w home.pl w ramach
Promocji, niezależnie od sposobu Rejestracji (np. telefonicznie, przez Internet) oraz niezależnie
od tego, czy Rejestracja została dokonana za pośrednictwem jednego czy większej liczby kont
(Paneli Klienta), założonych przez tego uczestnika Promocji lub dla tego uczestnika Promocji.
Do Limitu Usług Objętych Promocją zalicza się również inne Usługi należące do tej samej Grupy
Usług co Usługa Objęta Promocją, których Nabycia uczestnik Promocji dokonał w ramach
innych promocji organizowanych przez home.pl w okresie:
i. W przypadku Hostingu, Hostingu WordPress SSD, Poczty i Certyfikatów SSL – od dnia
26.05.2018 r.
ii. W przypadku Domen polskich - od dnia 01.09.2021 r.
Jeśli w treści niniejszych Warunków Promocji zamieszczono inne od wskazanych powyżej terminy, pisane
dużą literą, wówczas terminom tym należy nadawać znaczenie określone w Regulaminie sieci home.pl
dostępnym pod adresem internetowym: https://home.pl/regulaminy/.
2. Czas trwania Promocji: od godz. 00:00 dnia 16.11.2022 r. do godz. 23:59 dnia 30.11.2022 r. Niniejsza
Promocja nie powoduje przedłużenia czasu trwania promocji, których Warunki ulegają zawieszeniu
zgodnie z tabelą w pkt 3.
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3. Usługi Objęte Promocją, Limity Usług Objętych Promocją, dodatkowe warunki:
Cena Usługi
Objętej Limit Usług
Promocją Objętych
wynikająca Promocją
Grupa
Usługa Objęta
Okres
z Cennika ustalony
Usług, do
Promocją
Abonamento
obowiązują dla danej
której
(nazwa Usługi
Cena
wy
cego w
Grupy
Lp. należy
Objętej
promocyj
Usługi
dacie
Usług, do
Usługa
Promocją
na
Objętej
wejścia w
której
Objęta
zgodnie z
brutto
Promocją
życie
należy
Promocją
Cennikiem)
promocji
Usługa
(Cena
Objęta
regularna Promocją
brutto)
1.
Hosting Biznes
12 miesięcy 12,30 zł 123,00 zł
Hosting
Hosting
3 sztuki
190,65 zł
2.
WordPress SSD 12 miesięcy 12,30 zł
Start
246,00 zł
3. Poczta
Poczta Biznes
12 miesięcy 12,30 zł
3 sztuki
4.

homeSSL Start

homeSSL
Certyfikaty
Wildcard Start
SSL
homeSSL Start
6.
Multidomain 2
domeny
Domena polska
7.
.pl
Domena polska
8. Domeny
funkcjonalna
polskie
(np. com.pl)
Domena polska
9.
regionalna (np.
waw.pl)
Domena polska
10.
.pl
Domena polska
11. Domeny
funkcjonalna
polskie
(np. com.pl)
Domena polska
12.
regionalna (np.
waw.pl)
5.

13. eSklep

eSklep Start

12 miesięcy

2,00 zł

12 miesięcy

50,00 zł

12 miesięcy

12,30 zł

12 miesięcy

6,00 zł

12 miesięcy

6,00 zł

12 miesięcy

6,00 zł

Limit
Usług
Objętych
Promocją
ustalony
dla
danej
Usługi
Objętej
Promocją
-

98,40 zł
246,00 zł
3 sztuki

-

221,40 zł

Na czas trwania niniejszej
Promocji zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji „Usługi
hostingowe i powiązane
16.08.2021 - 30.11.2022”
dostępne pod adresem:
https://regulaminy.home.pl/p
romocje/warunki-promocjiuslugi-hostingowe-ipowiazane-20210816akt7.pdf w zakresie, w jakim
dotyczą Usług Objętych
niniejszą Promocją.

178,35 zł
178,35 zł
5 sztuk

-

-**

-

2 sztuki

-

178,35 zł

12 miesięcy 14,76 zł* 178,35 zł
12 miesięcy 14,76 zł* 178,35 zł

12 miesięcy 14,76 zł* 178,35 zł
12 miesięcy 249,00 zł

Dodatkowe warunki

590,40 zł

Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Domeny .pl
(03.11.202131.12.2022)”
dostępne pod
adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocji-domenypolskie-akt620220601.pdf
Na czas trwania
niniejszej Promocji
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14.

eSklep
Profesjonalny

15.

Sklep pod Klucz
Usługa
1 845,00 zł
1499,00 zł
Start
jednorazowa

Hosting
16. Presta Shop PrestaShop
Biznes

12 miesięcy 349,00 zł

12 miesięcy

12,30 zł

12 miesięcy

12,30 zł

17.

eKsięgowoś eKsięgowość
ć
Biznes

18.

Kreator Start

12 miesięcy 110,70 zł

Kreator Biznes

12 miesięcy 147,60 zł

Kreator
Profesjonalny

12 miesięcy 221,40 zł

Kreator
19. stron
WWW
20.

861,00 zł

492,00 zł

307,50 zł

221,40 zł
295,20 zł
442,80 zł

-

-

3 sztuki

-

3 sztuki

-

-

-

-

-

-

-

zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Usługi sklepowe i
powiązane
01.07.2022” dostępne
pod adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocji-uslugisklepowe-ipowiazaneaktualizacja120220901.pdf w
zakresie, w jakim
dotyczą Usług
Objętych Promocją.
Aby skorzystać z Promocji dla tej
Usługi Objętej Promocją, należy
wypełnić formularz dostępny
pod adresem
https://home.pl/sklepyinternetowe/ po kliknięciu w
przycisk „zapytaj o wycenę” oraz
pod adresem
https://home.pl/sklepyinternetowe/sklep-pod-klucz/ i
wpisać w nim kod rabatowy
BLACK.
Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Usługi sklepowe i
powiązane
01.07.2022” dostępne
pod adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocji-uslugisklepowe-ipowiazaneaktualizacja120220901.pdf w
zakresie, w jakim
dotyczą Usług
Objętych Promocją.
Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Kreator 50% taniej”
dostępne pod
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adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocji-kreator50-procent-taniej20211001.pdf
21.

Cloud VPS M
2 vCore

Cloud VPS
22.
50GB hdd
Custom
8 GB ram
23.
24.

SimplySign nowy podpis
SimplySign nowy podpis

1 miesiąc
1 sztuka/1
miesiąc
1 sztuka/1
miesiąc
1 sztuka /1
miesiąc

1,00 zł
1,00 zł

46,74 zł

18,45 zł

1,00 zł

39,36 zł

24 miesiące 349,99 zł

-

-

-

-

-

12,30 zł

1,00 zł

12 miesięcy 269,99 zł

-

367,77 zł
478,47 zł

-

25.

SimplySign nowy podpis

26.

Google
Workspace
338,30 zł
12 miesięcy 137,99 zł
Business Starter
1 rok

-

27.

Google
Workspace
Business
Standard 1 rok

-

28.
29.

36 miesięcy 429,99 zł

12 miesięcy 276,00 zł

589,17 zł

-

676,45 zł

Bitdefender
121,77 zł
12 miesięcy 68,90 zł
Internet Security
Bitdefender
207,07 zł
24 miesiące 109,99 zł
Internet Security

-

-

Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„SimplySign”
dostępne pod
adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocjisimplysign20220129.pdf
- Na czas trwania
niniejszej Promocji
20 licencji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Google Workspace”
dostępne pod
adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nk-promocji-googleworkspace-akt220220506.pdf w
zakresie, w jakim
20 licencji
dotyczą Usług
Objętych niniejszą
Promocją;
- Z Promocji mogą
skorzystać tylko
Klienci, którzy nie
korzystali dotychczas
z produktów Google
w home.pl.
Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
-
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30.

Bitdefender
Family Pack

12 miesięcy 123,90 zł

31.

Bitdefender
Secuirty for
Android

12 miesięcy

32.

SEO

32.

SEO

33.

34.
35.

36.

SEO

Norton 360
Standard
Norton 360
Deluxe

Norton 360
Premium

12,90 zł

244,77 zł

23,37 zł

-30% od
Wycena końcowej
3 miesiące indywidu wyceny
alna
indywidual
nej
-30% od
Wycena końcowej
6 miesięcy indywidu wyceny
alna
indywidual
nej

-30% od
Wycena końcowej
12 miesięcy indywidu wyceny
alna
indywidual
nej

12 miesięcy

61,99 zł

12 miesięcy

73,98 zł

12 miesięcy 104,99 zł

86,10 zł
110,70 zł

147,60 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„Ochrona
antywirusowa
Bitdefender”
dostępne pod
adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocjibitdefender-akt420220729.pdf w
zakresie, w jakim
dotyczą Usług
Objętych niniejszą
Promocją.
- Aby skorzystać z
Promocji dla tej
Usługi Objętej
Promocją należy
skontaktować się z
home.pl za
pośrednictwem
formularza
dostępnego pod
adresem:
https://home.pl/rekla
mainternetowa/pozycjon
owanie/
- Z Promocji mogą
skorzystać tylko
Klienci, którzy nie
korzystali z Usługi SEO
świadczonej przez
home.pl w okresie
ostatnich 6 miesięcy;
- Usługa Objęta
Promocją nie może
być kontynuowana po
upływie Okresu
Abonamentowego.
Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Ochrona
antywirusowa
Norton” dostępne
pod adresem:
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocji-nortonakt3-20221007.pdf w
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zakresie, w jakim
dotyczą Usług
Objętych niniejszą
Promocją.
Na czas trwania
niniejszej Promocji
zawieszeniu ulegają
Warunki Promocji
„Ochrona
antywirusowa AVG i
Avast” dostępne pod
AVG Internet
98,40 zł
37.
12 miesięcy 44,00 zł
adresem:
Security
https://regulaminy.ho
me.pl/promocje/waru
nki-promocji-avgavast-20220129.pdf w
zakresie, w jakim
dotyczą Usługi AVG
Internet Security.
* Cena dotyczy szóstej i każdej kolejnej domeny nabytej w ramach Limitu Usług Objętych Promocją;
** Rejestracja domeny po cenie wskazanej w wierszu 10-12 nie podlega limitowaniu.

4. Aby skorzystać z Promocji należy zaakceptować:
a. Regulamin sieci home.pl dostępny pod adresem: https://regulaminy.home.pl/regulamin-siecihome-pl-20201230.pdf
b. Regulaminy poszczególnych Usług Objętych Promocją, mające zastosowanie stosownie do
rodzaju Usług Objętych Promocją, które nabywa uczestnik Promocji,
oraz zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://rodo.home.pl/politykaprywatnosci-home.pl-viii-20220804.pdf
5. Wysokość lub sposób obliczenia kary umownej wskazanej w pkt 67 Regulaminu sieci home.pl:
Kara umowna stanowi różnicę pomiędzy Ceną promocyjną brutto Usługi Objętej Promocją określoną
w powyższej tabeli, a Ceną regularną brutto Usługi Objętej Promocją określoną w powyższej tabeli.
6. Sposób uiszczenia należności z tytułu Nabycia Usługi Objętej Promocją: Uiszczenie z góry całej Ceny
promocyjnej brutto wskazanej w powyżej tabeli.
7. W ramach Promocji można dokonać wyłącznie Rejestracji Usług Objętych Promocją. Za Rejestrację
Usługi nie uznaje się przypadku, gdy Klient korzysta już z zarejestrowanej uprzednio Usługi Objętej
Promocją i bezpośrednio po upływie Okresu Abonamentowego tej Usługi lub w trakcie trwania Okresu
Abonamentowego tej Usługi dokonuje zakupu Usługi Objętej Promocją w innym wariancie tj. zmienia
rodzaj pakietu Usługi. Promocja nie dotyczy Odnowień Usług Objętych Promocją.
8. Obowiązek przedłużenia ważności Nazwy Domeny:
Uczestnik Promocji, który zamierza dokonać przedłużenia ważności Nazwy Domeny, której Nabycia
dokonał w ramach Promocji, na kolejny Okres abonamentowy, zobowiązuje się po upływie Okresu
abonamentowego Nazwy Domeny, której Nabycia dokonał w ramach Promocji, dokonać Odnowienia
Nazwy Domeny na kolejny Okres abonamentowy za pośrednictwem home.pl. Odnowienie Nazwy
Domeny na kolejny Okres abonamentowy odbywa się na warunkach obowiązujących w home.pl
w momencie jej dokonania, w tym za zapłatą kwot wskazanych w Cenniku obowiązującym w home.pl
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w momencie jej dokonania, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów
cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że home.pl postanowi inaczej.
9. Wysokość Opłaty z tytułu transferu Nazwy Domeny przed upływem Okresu Abonamentowego
wskazanej w pkt 65 lit. b) Regulaminu sieci home.pl (gdy Uczestnik Promocji jest zobowiązany do
Odnowienia Nazwy Domeny zgodnie z pkt 8):
Kwota Opłaty z tytułu transferu Nazwy Domeny przed upływem Okresu Abonamentowego, wskazanej
w pkt 65 lit. b) Regulaminu sieci home.pl stanowi różnicę pomiędzy Ceną promocyjną brutto Usługi
(Nazwy Domeny) Objętej Promocją określoną w tabeli z pkt 3., a Ceną regularną brutto danej Usługi
(Nazwy Domeny) Objętej Promocją określoną w tabeli z pkt 3.

