REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET LUB TRANMISJA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Regulamin obowiązuje od 01.12.2017 r.
§ 1 Słownik pojęć
Dostawca – 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gospodarczej 12, NIP: 9691297176 lub 3S
BOX S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bud 8. NIP: 6342859013
Klient - przedsiębiorca działający na terenie Polski.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Voucher – potwierdzenie spełnienia warunków promocji oraz przysługującej z tego tytułu możliwości
skorzystania z usług umieszczonych na Liście usług promocyjnych. Korzyści wynikające z Vouchera nie mogą
być w żaden sposób zamienione na gotówkę oraz nie mogą być wykorzystane na inne środki i cele. Klientowi
nie przysługuje także prawo przeniesienia środków z przysługującego vouchera na innych Klientów, inne
podmioty lub osoby trzecie biorących udział w promocji lub pragnących skorzystać z promocji.
Lista usług promocyjnych – usługi:
• 3S Internet 100Mbps świadczona w siedzibie 3S BOX S.A. Warszawa ul. Annopol 3
• 3S Transmisja danych 200Mbps zestawiona w relacji:
o 3S BOX S.A. Warszawa ul. Annopol 3 – 3S Data Center S.A. Katowice ul. Gospodarcza 12.
o 3S Data Center S.A. Katowice ul. Gospodarcza 12 – 3S BOX S.A. Warszawa ul. Annopol 3.
§ 2 Warunki promocji
1. Do otrzymania vouchera uprawniony jest Klient, który w czasie trwania promocji, zakupi u Dostawcy usługę
3S Kolokacja lub 3S Cloud2B lub 3S IaaS w kwocie przekraczającej 700 zł (siedemset zł) netto.
2. Klientowi, który otrzyma voucher przysługuje możliwość skorzystania z usług określonych w "Liście usług
promocyjnych" w kwocie 1 zł (jeden zł). Wskazana w zdaniu poprzedzającym kwota jest zobowiązaniem
miesięcznym i obowiązuje przez połowę okresu na jaki została zawarta umowa terminowa z Dostawcą. Po
okresie tym zobowiązanie równe będzie kwocie wskazanej w umowie.
3. Jeden przyznany voucher może być wykorzystany wyłącznie na jedną usługę.
4. Wykorzystanie vouchera musi nastąpić w okresie 6 miesięcy od daty jego otrzymania. Po tej dacie voucher
traci ważność.
§ 3 Spory
1. Strony promocji zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby powstałe w ramach współpracy spory
rozstrzygać polubownie i w ramach wzajemnych rozmów i ustaleń.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, których nie udało się rozwiązań polubownie, a powstałych na gruncie
zobowiązań wynikających z Regulaminu zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby 3S. Prawem
właściwym jest prawo polskie, niezależnie od kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.12.2017 r. Promocja obowiązuje do dnia
31.01.2018 r., z możliwością przedłużenia.
2. 3S zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od
momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej 3S w sposób umożliwiający jego pobranie
na urządzenie końcowe.
4. 3S zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w dowolnym momencie jej trwania.
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