Regulamin promocji
„Black Friday 2018”

I.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem akcji promocyjnej „Black Friday 2018” (dalej „Promocja”) jest ATM spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000034947 (dalej: „ATM”).

2.

Zasady Promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że w sprawach w nim
nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Serwery dedykowane.

3.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: http://www.atman.pl.

4.

Warunków Promocji nie można łączyć z upustami dostępnymi dla partnerów ATM, ani innymi ofertami promocyjnymi,
chyba że warunki tych ofert dopuszczają taką możliwość.

II.

Warunki Promocji

1.

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie podmioty będące przedsiębiorcami, które w okresie trwania Promocji
zawrą umowę na świadczenie usługi Atman Serwery Dedykowane (dalej „Umowa”) na czas określony, wskazany w
ust. 4 poniżej.

2.

Promocja obejmuje trzy konfiguracje serwerów standardowych:
a.

Startup 33 SH

b.

Startup 60 SH

c.

Startup 80 H

z oferty Atman Serwery Dedykowane.
3.

W ramach Promocji, w przypadku zawarcia przez Uczestnika Umowy na świadczenie usługi Atman Serwery
Dedykowane na czas oznaczony wskazany w ust. II.4, ATM udzieli Uczestnikowi upustu w wysokości 40% od
miesięcznej opłaty standardowej, zgodnie z cennikiem (dalej „Cennik”) opublikowanym na stronie www:
https://www.atman.pl/data/include/cms/Pliki_dokumentacja/Serwery_dedykowane/Serwery_dedykowane_cennik_2
0181031.pdf.
Nazwa konfiguracji

Ceny w Promocji
(opłata miesięczna netto)

Ceny standardowe
(opłata miesięczna netto)

Startup 33 SH

144,00 zł

240,00 zł

Startup 60 SH

200,00 zł

333,33 zł

Startup 80 H

456,00 zł

760,00 zł
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4.

Uczestnicy zawierają zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi Atman Serwery Dedykowane Umowę z ATM na
okres: 1 miesiąc, 2 miesiące albo 3 miesiące i zobowiązują się do wnoszenia opłat abonamentowych przez cały czas
trwania Umowy zgodnie z Cennikiem.

5.

Po okresie Promocji w stosunku do Umowy zastosowanie mają ogólne zasady Regulaminu świadczenia usługi
Atman Serwery Dedykowane, w tym standardowy cennik z ust. II.3.

6.

Promocja niniejsza nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

III.
1.

Czas trwania Promocji
Promocja obowiązuje od 23 listopada 2018 roku do:
a.

30 listopada 2018 roku włącznie lub

b.

wyczerpania zapasów lub

c.

odwołania,

którekolwiek z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2.

Liczba serwerów dostępnych w Promocji jest ograniczona.

3.

Organizator może odwołać Promocję bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej
oferty promocyjnej.

IV.

Postanowienia końcowe

1.

Do świadczenia usług Atman Serwery Dedykowane w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej Promocji
mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia usługi Atman Serwery Dedykowane dostępnego na
stronie http://www.atman.pl/. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Promocji i
Regulaminu Świadczenia usługi Atman Serwery Dedykowane, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia
usługi Atman Serwery Dedykowane.

2.

Zakup usług w ramach Promocji oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

3.

Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyć
Umów zawartych przed dniem dokonania takiej zmiany. Organizator zobowiązuje się poinformować o zakresie
ewentualnych zmian na stronie internetowej, na której umieścił informację o Promocji.

4.

Upust przyznany Uczestnikowi zgodnie z warunkami Promocji, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne
usługi bądź świadczenia.

5.

W przypadku rozwiązania przez Uczestnika Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania albo w przypadku
rozwiązania Umowy przez ATM z winy Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu ATM wartości upustu
udzielonego Uczestnikowi.

6.

Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 r.
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