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1.  DEFINICJE  
 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Promocji użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je 

rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. 

 
Wszelkie pojęcia użyte w Regulaminie Promocji z wielkiej litery, a niezdefiniowane w jego treści, mają znaczenie 

przypisane im w Regulaminie świadczenia usług Oktawave dla przedsiębiorców (dostępny na stronie 

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow), chyba że z kontekstu ich 

użycia wyraźnie wynika co innego. Postanowienia Regulaminu Promocji mają pierwszeństwo stosowania 

względem Regulaminu. 
 

Migracja  Usługa polegająca na: 
- zapewnieniu wsparcia administratorów 

systemowych Usługodawcy w przygotowaniu 

infrastruktury działającej w ramach Chmury 
Oktawave, wraz z konfiguracją Usług na 

poszczególnych serwerach; 
- migracji danych do środowiska informatycznego 

dostarczanego przez Usługodawcę w ramach 

Chmury; 
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DRC Disaster Recovery Center, Usługa centrum 
awaryjnego, polegająca na świadczeniu usług 

OCI oraz OVS w centrum danych Oktawave 
znajdującym się w innym regionie dostępności niż 

podstawowa infrastruktura - Usługa OCI oraz 

OVS świadczona na rzecz Klienta - wspierająca 
przywrócenie systemu/ infrastruktury 

podstawowej Klienta w razie awarii w czasie i na 
zasadach szczegółowo ustalonych z Klientem przy 

uruchamianiu Promocji oraz w trakcie bieżącej 

komunikacji Stron; 

Okres Promocji Okres od dnia 26 lipca 2022 r. do odwołania. 

Klient 
 

Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnych (z wyłączeniem konsumentów), który 

posiada zawartą z Usługodawcą Umowę, w 

ramach której korzysta z Usług OCI oraz OVS lub 
który nie posiada zawartej z Usługodawcą 

Umowy na świadczenie Usług; 

Promocja Akcja promocyjna pod nazwą „Darmowa Migracja 

do Chmury + Zapasowe Środowisko w Cenie” 

organizowana przez Usługodawcę na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie Promocji, 

na którą składają się Promocja Darmowa 
Migracja do Chmury oraz Promocja DRC;  

Promocja Darmowa Migracja do Chmury Akcja promocyjna organizowana przez 

Usługodawcę na zasadach określonych w 
szczególności w pkt 3 Regulaminu Promocji; 

Promocja DRC Akcja Promocyjna organizowana przez 

Usługodawcę na zasadach określonych w 
szczególności w pkt 7 Regulaminu Promocji; 

Regulamin Regulamin Świadczenia Usług Oktawave dla 

Przedsiębiorców;  
Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna 

na stronie 
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-

prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow, także w 

formacie PDF;  

Regulamin Promocji Niniejszy dokument, którego aktualna wersja 

dostępna jest na stronie 
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-

prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow  także w 

formacie PDF;  

Usługi Wskazane w Cenniku Usługi dotyczące 

udostępniania zasobów Chmury Oktawave, 

z wyłączeniem Premium Support;  

Usługodawca Oktawave S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul.Poleczki 13, 02-822 Warszawa, adres do 
korespondencji: Puławska 464, 02-884 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/regulaminy-dla-przedsiebiorcow
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0000858468, NIP 5213633306; REGON 
146197794; o kapitale zakładowym w wysokości: 

5.347.500,00 zł (w pełni opłacony); 
 

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
2.1 Regulamin Promocji określa warunki, na jakich Klient może skorzystać z Promocji. W kwestiach 

nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 
Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa. 

2.2 Organizatorem Promocji jest Usługodawca. Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy w 
Okresie Promocji spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji. 

2.3 Promocja przeznaczona jest zarówno dla nowych Klientów, nie posiadających zawartej z 

Usługodawcą umowy na świadczenie Usług, jak i obecnych Klientów Usługodawcy (którzy zawarli 
z Usługodawcą umowę na świadczenie Usług), przy czym obecny Klient może skorzystać z Promocji 

po ustaleniu z Usługodawcą szczegółów wpływu dotychczasowych Usług na Promocję (w formie 
dokumentowej pod rygorem nieważności).  

2.4 Klient może skorzystać zarówno jednocześnie z Promocji Darmowa Migracja do Chmury oraz 

Promocji DRC, jak i jedynie z Promocji Darmowa Migracja do Chmury albo jedynie z Promocji DRC.     
2.5 Regulamin Promocji określa warunki Promocji w sposób wyczerpujący, chyba że co innego wyprost 

wynika z jego treści. W przypadku skorzystania przez Klienta z Promocji, Regulamin Promocji ma 
pierwszeństwo stosowania względem Regulaminu lub indywidualnej umowy z Klientem.  

2.6 Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami, w stosunku do których warunki określają 
odrębne regulaminy, ani rabatami przyznanymi Klientowi, w szczególności na podstawowe Usługi, 

chyba że Usługodawca i Klient w sposób wyraźny (forma dokumentowa pod rygorem nieważności) 

ustalą inaczej.  
2.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Promocji, w tym zarówno prawo do 

jego skrócenia, jak i wydłużenia. 
2.8 Klient może skorzystać z Promocji tylko raz. W przypadku ponownego zawarcia umowy w zakresie 

objętym wcześniej Promocją lub zawarcia umowy w innym zakresie, Klient może skorzystać z 

Promocji wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy i po ustaleniu szczegółów wpływu 
dotychczasowych Usług na Promocję, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 

 

3.  WARUNKI PROMOCJI DARMOWA MIGRACJA DO CHMURY  
Klient może skorzystać z Promocji Darmowa Migracja do Chmury, jeżeli spełni łącznie następujące warunki: 

a) w okresie Promocji: 

− zapozna się z postanowieniami Regulaminu Promocji i zaakceptuje jego treść; 

− potwierdzi zapoznanie się z Polityką prywatności Oktawave; 

− w przypadku Klienta, który nie posiada umowy na świadczenie Usług z Usługodawcą – zawrze z 
Usługodawcą umowę na świadczenie Usług;  

− udzieli Usługodawcy niezbędnych informacji nt. swojej infrastruktury oraz zamierzonego sposobu 

korzystania z Chmury; 

− na podstawie ww. informacji Usługodawca w sposób wyraźny potwierdzi możliwość skorzystania z 
Promocji Darmowa Migracja do Chmury (Usługodawca może jednocześnie, ale nie musi, przekazać 

informację o przewidywanej szacunkowej opłacie za usługę Migracji, która to opłata zostanie objęta 
Promocją); 

b) najpóźniej w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zakończenia Migracji dokona zakupu 

Usług (lub w przypadku Użytkownika pre-paid Jednostek Taryfowych) o wartości nie niższej niż 
2.000,00 (dwa tysiące) zł netto i faktycznie uiści pełne wynagrodzenie w terminie; 

c) w każdym z kolejnych jedenastu miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu dokonania 
zakupu Usług zgodnie z lit. b) powyżej, dokona zakupu Usług (lub w przypadku Użytkownika pre-paid 

Jednostek Taryfowych) o wartości nie niższej niż 2.000,00 (dwa tysiące) zł netto i każdorazowo 

faktycznie uiści pełne wynagrodzenie w terminie.  
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4. PRZEDMIOT PROMOCJI DARMOWA MIGRACJA DO CHMURY  

4.1. Jeśli zostały spełnione warunki Promocji Darmowa Migracja do Chmury, o których mowa w pkt. 3, 
Klient otrzyma rabat na usługę Migracji środowiska określonego zgodnie z pkt. 3 lit. a) tiret 4 i 5, 

w wysokości 100% opłaty za usługę Migracji (w takim wypadku wynagrodzenie Usługodawcy za 

usługę Migracji jest uwzględnione w wynagrodzeniu za Usługi, co nie uchybia zastosowaniu pkt 
6.1 w sytuacjach tam opisanych). 

4.2. Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy. 
4.3. Rabat ma charakter nieprzenoszalny. 

4.4. Jeżeli w ocenie Usługodawcy usługa Migracji może w danym przypadku wymagać po jego stronie 
istotnie większego nakładu pracy niż standardowo, Usługodawca może odmówić realizacji usługi 

Migracji w ramach Promocji lub za zgodą Klienta przyznać rabat tylko na część opłaty za usługę 

Migracji, o czym Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi Migracji.   
 

5.  MIGRACJA 
5.1. Usługodawca ustala proponowany termin rozpoczęcia i przebieg Migracji, i potwierdza go 

z Klientem w formie wiadomości e-mail. 

5.2. Klient zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby w zakresie zależnym od Klienta usługa 
Migracji mogła zakończyć się w okresie jednego miesiąca kalendarzowego od chwili potwierdzenia 

rozpoczęcia usługi Migracji przez Usługodawcę. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. nie 
później niż dwa dni robocze) przekazywania Usługodawcy wszelkich informacji technicznych, 

niezbędnych dla przeprowadzenia usługi Migracji, o których przekazanie zwróci się do niego 

Usługodawca. 
5.3. W przypadku przekroczenia terminu jednego miesiąca z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. 

przekazania niepełnych lub nierzetelnych informacji dotyczących infrastruktury, dalsza realizacja 
usługi Migracji może zostać uzależniona od uiszczenia przez Klienta dodatkowej opłaty za usługę 

Migracji, w wysokości ustalanej przez Usługodawcę, która nie zostanie objęta rabatem zgodnie z 
pkt. 4.1.  
  

6.  PRZYZNANE RABATY 
6.1. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków Promocji Darmowa Migracja do Chmury, o 

których mowa w pkt. 3, Klient zapłaci na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie tytułem zrealizowanej 

usługi Migracji, określone przez Usługodawcę na warunkach rynkowych (powyższe pozostaje bez 
wpływu na wynagrodzenie należne Usługodawcy lub uiszczone już przez Klienta, tytułem 

korzystania z Usług). Szacunkowe wynagrodzenie przedstawione przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 
3 lit. a) tiret 5, nie jest wiążące. 

6.2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo i zostanie powiększone o podatek VAT wg stawki 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
6.3. Wynagrodzenie Klient zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT, na 

konto bankowe Usługodawcy wskazane w fakturze. 
6.4. Usługodawca wystawi fakturę VAT w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) i udostępni ją 

Klientowi drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od powstania okoliczności powodującej 

niespełnienie warunku Promocji (np. wypowiedzenie przez Klienta umowy na świadczenie Usług 
lub upływ miesiąca kalendarzowego, w którym Klient nie dokonał minimalnego zakupu Usług), lecz 

nie wcześniej niż w dniu zakończenia usługi Migracji. 
6.5. Za datę płatności wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku Usługodawcy. 

  

7. WARUNKI PROMOCJI DRC   
 

7.1. Klient może skorzystać z Promocji DRC, jeżeli w Okresie Promocji spełni łącznie następujące 
warunki: 

a) ma uruchomioną podstawową infrastrukturę (Usługę OCI oraz OVS) w jednym regionie 
dostępności centrum danych Oktawave lub uruchomi podstawową infrastrukturę w jednym 
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regionie dostępności centrum danych Oktawave na zasadach określonych w Regulaminie 

Usługę OCI oraz OVS;  

b) wyśle na adres e-mail Usługodawcy drc@oktawave.com zgłoszenie w formie wiadomości e-
mail o tytule „promocyjne środowisko DRC”, w treści którego (i) wyrazi chęć skorzystania z 

Promocji DRC i określi nazwę podmiotu, na który zarejestrowane jest Konto lub ID Klienta; 
(ii) wskaże nazwę podstawowego środowiska produkcyjnego OCI oraz OVS, (iii) wskaże 

adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu wraz ze wskazaniem preferowanej metody 

kontaktu; 
c) zaakceptuje finalnie zaproponowaną przez Usługodawcę dla Klienta wartość rabatu na 

Usługę DRC i parametry Usługi DRC w formie dokumentowej pod rygorem nieważności; 
d) zapozna się z postanowieniami Regulaminu Promocji i zaakceptuje jego treść; 

e) nie ma opóźnionych płatności względem Usługodawcy za Usługi, w szczególności płatności 

dotyczących infrastruktury podstawowej (Usługa OCI oraz OVS); 
f) samodzielnie skonfiguruje środowisko DRC w regionie dostępności centrum danych 

Oktawave odrębnym niż podstawowa infrastruktura (Usługa OCI oraz OVS), po 
zaakceptowaniu propozycji Usługodawcy, o której mowa w lit. c powyżej, i zgodnie z 

parametrami ustalonymi z Usługodawcą, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w 
ramach posiadanego Konta (uruchomienie Promocji DRC). 

7.2. Uczestnictwo w Promocji DRC jest dobrowolne i nie zobowiązuje Klienta ani Usługodawcy do 

zawarcia Umowy, jeżeli Klient i Usługodawca nie dojdą do porozumienia co do jej warunków.  
7.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że celem Usługi DRC jest wsparcie w przywróceniu  systemu 

Klienta w razie awarii, przy czym w każdym wypadku możliwość przywrócenia jest uzależniona od 
innych czynników leżących po stronie Klienta, w szczególności wdrożenia przez Klienta 

odpowiedniego zestawu procedur i działań niezbędnych do przetrwania i przywrócenia systemu 

Klienta w razie awarii (Disaster Recovery Plan), a także funkcjonalności narzędzia, które ma 
podlegać przywróceniu.  

7.4. Uruchomienie Promocji DRC może być uzależnione od funkcjonalności narzędzia Klienta, która ma 
podlegać przywróceniu. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w ramach Promocji DRC 

Usługodawca może zweryfikować narzędzie Klienta pod kątem przydatności wykorzystania DRC do 
przywracania narzędzia Klienta w razie awarii. W każdym wypadku w przypadku uznania przez 

Usługodawcę, że weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekraczała lub 

przekracza standardowy nakład zaangażowania Usługodawcy, przeprowadzenie weryfikacji przez 
Usługodawcę może podlegać dodatkowej opłacie. W takiej sytuacji przeprowadzenie/ ukończenie 

weryfikacji będzie uzależnione od zaakceptowania przez Klienta określonej przez Usługodawcę 
opłaty za weryfikację narzędzia podstawowego. 

7.5. Usługodawca może wesprzeć Klienta w dostosowaniu narzędzia Klienta do możliwości skorzystania 

z DRC zgodnie celem tej Usługi, przy czym takie wsparcie nie jest objęte Promocją DRC i podlega 
odrębnej wycenie. 

 

8.  PRZEDMIOT PROMOCJI  DRC 
 

8.1. Przedmiotem Promocji DRC jest zapewnienie przez Usługodawcę Klientowi dostępu do Usługi DRC 
na następujących preferencyjnych zasadach: 

a) koszt Usługi DRC zostanie zrabatowany przez Usługodawcę w taki sposób, by suma 
ewentualnych rabatów udzielonych przez Usługodawcę na podstawową Usługę OCI oraz OVS 

oraz rabatów na Usługę DRC wynosiła maksymalnie do 100 punktów procentowych. Ceną 

podstawową, od której będzie naliczany rabat dla Usługi DRC, będzie cena za Usługi OCI oraz 
OVS wskazana w Cenniku obowiązującym Klienta w regionie dostępności, w którym realizowana 

będzie Usługa DRC. Wysokość rabatów przyznanych danemu Klientowi pozostaje do wyłącznej 
decyzji Usługodawcy i zostanie wyliczona przez Usługodawcę indywidualnie dla każdego Klienta 

po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7.1. lit. b, a następnie, po uzyskaniu akceptacji 
Klienta, o której mowa w pkt. 7.1. lit. c, zastosowana do opłat naliczanych za DRC za pierwszy 

i kolejne okresy rozliczeniowe następujące po otrzymaniu zgłoszenia (uruchomienie Promocji 

mailto:drc@oktawave.com
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DRC) przez okres wskazany w lit. d poniżej. W przypadku gdy po uruchomieniu Promocji DRC 

zmianie ulegnie wysokość rabatów przyznanych Klientowi na podstawową infrastrukturę 

(Usługę OCI oraz OVS), Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany rabatu przyznanego 
na Usługę DRC; 

b) maksymalna wielkość infrastruktury DRC może być równa wielkości infrastruktury podstawowej 
(ilość vCPU/RAM/ storage GB); w przypadku zmiany parametrów infrastruktury podstawowej 

po uruchomieniu Promocji DRC, parametry infrastruktury DRC zostaną odpowiednio 

dostosowane przez Usługodawcę, do czego Klient niniejszym upoważnia Usługodawcę; w 
każdym wypadku ostateczne parametry infrastruktury DRC zostaną ustalone i potwierdzone 

przez Usługodawcę, po rozważeniu zapotrzebowania i specyfiki środowiska podstawowego 
Klienta; 

c) Usługodawca zwolni Klienta z opłat za Usługę automatyzacji zarządzania ruchem Oktawave 

DNS; 
d) rabaty, o których mowa w lit. a powyżej oraz zwolnienie z opłat, o którym mowa w lit. c, będą 

aktywne przez okres trzech lat od momentu uruchomienia Promocji u danego Klienta lecz nie 
dłużej niż czas trwania Usługi OCI oraz OVS na infrastrukturę podstawową, chyba że niniejszy 

Regulamin Promocji wprost stanowi inaczej; 
e) w związku z uruchomieniem Promocji DRC Klientowi nie przysługują żadne inne rabaty lub 

zwolnienia z opłat niż te wskazane w Regulaminie Promocji, w szczególności w związku z 

Promocją DRC Klientowi nie przysługują żadne szczególne uprawnienia lub rabaty na Usługi 
Premium Support.  

8.2. Klient zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą oraz niezwłocznego udzielania Usługodawcy 
niezbędnych wyjaśnień i informacji w zakresie w jakim niezbędne to będzie do ustalenia przez 

Usługodawcę parametrów Usługi DRC, przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w punkcie 7.4 

powyżej, a także ewentualnego dostosowania narzędzia Klienta do potrzeb DRC, na zasadach o 
których mowa w punkcie 7.5 powyżej. Niewypełnienie przez Klienta któregokolwiek z obowiązków, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za ewentualne 
nieprawidłowości w świadczeniu, w tym uruchomieniu, Usługi DRC lub niedostosowanie 

parametrów Usługi DRC do zapotrzebowania Klienta. 
8.3. Klient może wykorzystywać środowisko DRC wyłącznie w celu zabezpieczenia podstawowej 

infrastruktury (wspieranej przez OCI oraz OVS) poprzez wsparcie w przywróceniu  narzędzia 

Klienta  w razie awarii. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie wątpliwość co do 
wykorzystywania przez Klienta DRC zgodnie z Regulaminem Promocji lub Regulaminem, 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania sposobu korzystania przez Klienta z DRC, 
co obejmuje również uprawnienie Usługodawcy do uzyskania dostępu do danych Klienta i 

zapoznawania się z nimi, do czego Klient niniejszym upoważnia Usługodawcę. W przypadku 

ustalenia przez Usługodawcę, że Klient korzysta z DRC w sposób sprzeczny z Regulaminem 
Promocji lub Regulaminem, Usługodawca jest uprawniony do wyłączenia Promocji DRC w Koncie 

Klienta. W takiej sytuacji dalsze opłaty za DRC oraz Usługę automatyzacji zarządzania ruchem 
Oktawave DNS będą naliczane zgodnie z obowiązującym Klienta Cennikiem. Powyższe nie wyłącza 

pozostałych uprawnień Usługodawcy związanych z korzystaniem z DRC niezgodnie z Regulaminem 

i Regulaminem Promocji. 
8.4. Obciążenie infrastruktury DRC w żadnym wypadku nie może przekraczać parametrów 

uzgodnionych z Usługodawcą na etapie ustalania warunków Promocji, o którym mowa w pkt 7.1 
lit. c oraz w każdym wypadku nie może być większe niż obciążenie generowane przez infrastrukturę 

podstawową Klienta. W przypadku gdy Klient będzie obciążał infrastrukturę DRC w większym 
stopniu niż obciążenie generowane przez infrastrukturę podstawową, Usługodawca wezwie Klienta 

do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

okaże się bezskuteczne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji DRC w Koncie 
Klienta. W takiej sytuacji dalsze opłaty za DRC oraz Usługę automatyzacji zarządzania ruchem 

Oktawave DNS będą naliczane zgodnie z obowiązującym Klienta Cennikiem. Powyższe nie wyłącza 
pozostałych uprawnień Usługodawcy związanych z korzystaniem z DRC niezgodnie z Regulaminem 

i Regulaminem Promocji. 
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8.5. O ile Usługodawca i Klient nie postanowią inaczej (forma dokumentowa pod rygorem nieważności), 

w każdym przypadku pozostawania przez Klienta w opóźnieniu z płatnościami za Usługi,  w tym w 

szczególności Usługi dotyczące infrastruktury podstawowej (OCI oraz OVS), Usługodawca jest 
uprawniony do zawieszenia Promocji względem Klienta i nienaliczania Klientowi rabatów 

przyznanych Klientowi na DRC oraz Usługę automatyzacji zarządzania ruchem Oktawave DNS do 
czasu uregulowania przez Klienta wszystkich zaległych płatności na rzecz Usługodawcy (rabaty 

będą ponownie naliczane od pierwszego okresu rozliczeniowego następującego po uregulowaniu 

przez Klienta wszystkich zaległych płatności). W takiej sytuacji dalsze opłaty za DRC oraz Usługę 
automatyzacji zarządzania ruchem Oktawave DNS będą naliczane zgodnie z obowiązującym Klienta 

Cennikiem. Okres trwania Promocji nie podlega przedłużeniu o czas zawieszenia jej stosowania z 
przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie. 

8.6. Rabaty udzielone w związku z Promocją nie podlegają wypłacie w pieniądzu lub wymianie na 

jakikolwiek inny środek płatniczy, mają też charakter nieprzenoszalny. 
 

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
9.1. Regulamin Promocji stanowi wzorzec umowny Usługodawcy, do którego zastosowanie znajdują w 

szczególności postanowienia § 20 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu Promocji 
wchodzi w życie: 

a) względem Klientów, którzy nie przystąpili jeszcze do Promocji i nie zaakceptowali 
Regulaminu Promocji – z chwilą opublikowania nowego tekstu jednolitego Regulaminu 

Promocji przez Usługodawcę; 

b) względem Klientów, którzy przystąpili już do Promocji i zaakceptowali Regulamin Promocji – 
z upływem 5 dni od wysłania informacji o zmianie, o ile Klient w ciągu 2 dni od wysłania 

informacji o zmianie nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu.  
9.2. W stosunku do reklamacji związanych z Promocją odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe 

postanowienia Regulaminu.  
 

 


