
Regulamin Promocji 5x45000 PLN

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest Remote Admin Sp. Z o.o. z siedzibą w 40-101 Katowice, ul. 
Chorzowska 150, NIP: PL634 291 59 58.

2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie wykorzystania rozwiązań Cloud wśród 
przedsiębiorstw oraz zwiększanie popularności marki usług internetowych 
(https://remoteadmin.store/).

3. Promocja obowiązuje począwszy od dnia 1 listopada 2020r. do 1 Grudnia 2020r, godzina 
23:59.

4. Promocja geograficznie obowiązuje na terenie całego świata jeśli chodzi o lokalizację 
osób i firm, które mogą wziąć udział w Promocji organizowanej przez Organizatora.

5. Klient dokonując rejestracji pod adresem https://remoteadmin.store jednocześnie udziela 
oświadczenia, że podaje w formularzach dane prawdziwe, a co więcej odpowiada 
samodzielnie za ich poprawność.

6. Udział w Promocji i przekazanie związanych z tą Promocją danych osobowych jest 
całkowicie dobrowolne.

7. Warunków akcji promocyjnej nie można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi, ofertami 
specjalnymi czy też ofertami dla Klientów kluczowych/

§2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

1. W okresu obowiązywania niniejszej Promocji Organizator umożliwia 5 (pięciu) Klientom 
otrzymanie Bonu do wykorzystania na usługi Data Center (instancje serwerowe VPS).

2. Każdy Klient, który zakupi minimum jeden dowolny serwer VPS z oferty Organizatora 
podczas trwania Promocji (oferta: https://remoteadmin.store/offer.php ), a następnie opłaci 
zamówienie weźmie automatycznie udział w losowaniu o Bon.

3. Organizator uznał, że przekaże maksymalnie 5 Bonów jako wygrane dla Klientów w 
losowaniu o wartości 45 000,00 PLN każdy.

4. Bon może zostać wykorzystany przez Klienta wyłącznie na usługi Data Center (Instancje 
VPS) wyłącznie w firmie Organizatora.

5. Dane osobowe Klientów biorących udział w promocji będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych i regulaminie świadczenia 
usług. Administratorem danych osobowych jest Remote Admin Sp. Z o.o.

6. W ramach realizacji Bonu przez Klienta zabronione jest wydobywanie kryptowalut na 
instancjach serwerowych.
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7. Bon musi zostać wykorzystany przez Klienta maksymalnie w ciągu 36 miesięcy od daty 
otrzymania Bonu.

8. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź inne świadczenia.

9. Każdy Klient może wyłącznie raz wziąć udział w niniejszej promocji.

§3 OGÓLNY CENNIK DO ROZLICZENIA BONU

1. Klient, który wygrał Bon może po jego całkowitym wykorzystaniu korzystać nadal z 
założonych usług w ramach cennika.

2. Klient, który otrzymał Bon za pomocą niniejszej promocji rozliczy z Organizatorem Bon 
zgodnie z następującym cennikiem:

CPU: 1vCore Intel Xeon @3,3 Ghz – opłata 0,011 zł netto za godzinę + VAT,
RAM: 1GB pamięci RAM – opłata 0,0069 zł netto za godzinę + VAT,
Storage HDD: 1 GB powierzchni HDD – opłata 0,0066 zł netto za dzień + VAT,
Storage SSD: 1 GB powierzchni SSD – opłata 0,025 zł netto za dzień + VAT,
Adres IP: 1 Adres PL – opłata miesięczna 15,00 zł netto + VAT

3. Organizator oświadcza, że po wykorzystaniu Bonu przez Klienta dopuszcza negocjacje 
stawek za świadczenie usług instancji VPS.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

2. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostaje zawsze 
wysłana za pomocą e-mail na adres, który został zdefiniowany przez Klienta w systemie 
podczas składania zamówienia.

3. Do Umów zawartych z Remote Admin Sp. Z o.o. stosuje się prawo polskie.


