
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „CENOWA MAJÓWKA W HOSTINGU (2020)” 

1. Organizatorem promocji „CENOWA MAJÓWKA W HOSTINGU (2020)”, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją, jest spółka 
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 55, zwana dalej Organizatorem. Regulamin Promocji jest 
dostępny na stronie internetowej Organizatora www.zetohosting.pl. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 30.04.2020 r. do 
07.05.2020 r. 

2. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną 
zmianą. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, pod adresem www.zetohosting.pl. 

3. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot o osobowości prawnej, 
zwany dalej Abonentem, który w okresie Promocji zawrze Umowę. 

4. Uczestnikiem Promocji jest Podmiot, który w trakcie trwania promocji:  
a. dokonał rejestracji Usługi Promocji u Organizatora,   
b. zaakceptował „Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez 
ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.”, 
c. zaakceptował Regulamin Promocji Organizatora, 
d. uiścił w całości opłaty należne z tytułu rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, 
e. wyraził zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz innych podmiotów, w tym Rejestrów Nazw Domen, Jednostek 
certyfikujących, wszelkich informacji określonych regulaminami wskazanymi w lit. b-d powyżej, a także innych związanych  
z wykonywaniem Usługi Promocji lub dotyczących innych oferowanych przez Organizatora Usług, w tym handlowych 
(reklamowych i marketingowych) oraz służących celom statystycznym, w szczególności badaniu poziomu satysfakcji z wykonania 
Usługi Promocji lub Usług, w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub sms  
z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu podanych Organizatorowi w trakcie rejestracji lub w trakcie korzystania  
z Usługi Promocji, 

5. Przedmiotem Promocji jest obniżenie ceny opłat abonamentowych usługi dla uczestników Promocji. Wszystkie ceny podane 
w niniejszym Regulaminie są cenami netto:  
 

 CLOUD START 
Pojemność konta 5 GB 

Abonament 23,88 zł / rok 

Pakiet transferu Bez limitu 

Adresy e-mail Bez limitu 

Bazy danych MySQL Bez limitu 

Liczba domen i subdomen Bez limitu 

Liczba kont FTP Bez limitu 

Darmowy kreator stron WWW  
Darmowa rejestracja domeny *.pl - 

Dostęp SSH  
Webmail Roundcube 

Panel administracyjny DirectAdmin 

 
 

6. Umowa zawarta w ramach Promocji zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. Umowa zawarta na czas określony po upływie 
wskazanego w niej terminu obowiązywania zostanie automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony zgodnie  
z warunkami niniejszego Regulaminu i aktualnym Cennikiem ogólnym usług hostingowych dostępnym w siedzibie ZETO-RZESZÓW 
Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.zetohosting.pl.  

7. W okresie trwania umowy zawartej w ramach promocji Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia 
usługi oraz zmiany wybranego pakietu na niższy. 

8. W przypadku rozwiązania umowy z winy Uczestnika Promocji, a w szczególności z powodu zaległości w zapłacie za usługi, przed 
upływem Okresu Umowy, Organizator może domagać się zwrotu wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. 
Zwrot obejmuje koszty poniesione do dnia wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia poniesienia 
wydatku do jego zwrotu. Ponadto Uczestnik Promocji jest zobowiązany do uregulowania dotychczasowych zaległości 
w płatnościach oraz do zapłaty takiej części Abonamentu, która pozostała do zakończenia okresu objętego umową. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu określającego 
zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.” 
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