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Regulamin promocji "Nagradzamy lojalność" 

(obowiązuje od: 30.11.2017) 

 

§1. Organizator promocji 

Organizatorem promocji "Nagradzamy lojalność" jest Progreso S.C. z siedzibą w Jastrzębiu 

Zdroju przy ul. 1 Maja 7; 

 

§2. Przedmiot promocji 

Przedmiotem promocji jest uzyskanie rabatu w wysokości do 15% za przedłużenie usługi 

hostingu (serwera wirtualnego). Wartość rabatu zależy od liczby wcześniejszych 

przedłużeń, od okresu abonamentowego oraz od wysokości rabatu zgromadzonego w 

promocji "Zostań z nami!" odwołanej w dniu 29.11.2017. Zasady naliczania rabatu 

określone są w par. 4 niniejszego Regulaminu; 

 

§3. Uczestnicy promocji 

Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Progreso S.C., który w czasie trwania 

promocji posiada serwer wirtualny w planie Biznes lub Biznes Plus, opłacony wcześniej na 

przynajmniej jeden (pierwszy) okres abonamentowy; 

 

§4. Warunki promocji 

Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie przedłużenia serwera wirtualnego w 

planie Biznes lub Biznes Plus w terminie określonym w fakturze pro forma, która zostanie 

wystawiona nie później niż 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia serwera. Promocja 

obejmuje serwery aktywowane w abonamencie półrocznym i rocznym. 

Za każde opłacenie przedłużenia serwera o pół roku użytkownik otrzymuje rabat w 

wysokości 2% + suma rabatów udzielonych wcześniej (łącznie z rabatem uzyskanym 

wcześniej w promocji "Zostań z nami!"). 

Za każde opłacenie przedłużenia serwera o rok użytkownik otrzymuje rabat w wysokości 

5% + suma rabatów udzielonych wcześniej (łącznie z rabatem uzyskanym wcześniej w 

promocji "Zostań z nami!").  

Maksymalny możliwy do uzyskania rabat to 15%. Po osiągnięciu rabatu w tej wysokości 

kolejne przedłużenia nie powodują jego zwiększenia. 
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Przedłużenie serwera punktami partnerskimi nie powoduje podwyższenia rabatu. 

Przedłużenie serwera punktami partnerskimi nie powoduje utraty ew. rabatów udzielonych 

wcześniej. Suma udzielonych rabatów liczona jest dla każdego serwera wirtualnego 

oddzielnie; 

 

§5. Czas trwania promocji 

Promocja trwa od 30 listopada 2017r. do odwołania; 

 

§6. Postanowienia końcowe 

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Świadczenia Usług. Promocja 

może się łączyć z innymi promocjami; 

 

 

 

 


