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Definicje

1.
Cennik

cennik dostępu do Usług; ceny podane w Cenniku są cenami
brutto;
Cennik
jest
stale
dostępny
na
stronie
http://www.oktawave.com/pl/cennik.html, także w formacie
PDF;

Chmura

zorganizowany system teleinformatyczny składający się w
szczególności ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz
łączy telekomunikacyjnych służący świadczeniu Usług przez
Usługodawcę;

Jednostki Taryfowe

jednostki nabywane w zamian za wynagrodzenie;

Konto Użytkownika

usługa
świadczona
drogą
elektroniczną
Użytkownikowi
nieodpłatnie polegająca na zarządzaniu dostępem do Chmury i
korzystaniem z Usług, a także zarządzaniu wykupionymi
Jednostkami Taryfowymi; regulamin Konta Użytkownika
dostępny
jest
na
stronie
http://www.oktawave.com/pl/regulamin.html,
także
w
formacie PDF;

Promocja

akcja promocyjna pod nazwą „25 PLN na start w Chmurze”
organizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie Promocji;

Promocyjne Jednostki jednostki umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie dostępu do
Taryfowe
wybranych przez niego Usług przyznawane przez Usługodawcę na
zasadach niniejszego Regulaminu Promocji;
Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Oktawave dla Konsumentów wraz z
dokumentami stanowiącymi jego integralną część, określający
zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę; aktualna wersja
Regulaminu
jest
stale
dostępna
na
stronie
http://www.oktawave.com/pl/regulamin.html,
także
w
formacie PDF;
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Regulamin Promocji

niniejszy dokument wraz z dokumentami stanowiącymi jego
integralną część, aktualna wersja Regulaminu Promocji jest
dostępna
na
stronie
http://www.oktawave.com/pl/regulamin.html,
także
w
formacie PDF;

Umowa

umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na
świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie;
Umowa zostaje zawarta w języku polskim;

Usługa

usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów
Chmury (wirtualne aplikacje, moce obliczeniowe, usługi
bazodanowe, wirtualne serwery), wirtualnych dysków i sieci
prywatnych (służące do przechowywania, współdzielenia i
przetwarzania danych) zgodnie z warunkami technicznymi
określonymi przez Usługodawcę;

Usługodawca

Oktawave Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 44a; 02-672 Warszawa zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426334,
wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000 zł, NIP 5213633306;
REGON 146197794;

Użytkownik

osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do
czynność prawnych, będąca konsumentem, która zawarła
Umowę oraz na rzecz której świadczone są Usługi;

Wynagrodzenie

Jednostki
Taryfowe
wykupione
przez
Użytkownika
przeznaczone na korzystanie z wybranych przez niego Usług.

i

2.

Postanowienia ogólne

2.1

Organizatorem Promocji jest Usługodawca.

2.2

Promocja skierowana jest do nowych Użytkowników.

2.3

Promocja trwa od dnia [11 Grudnia 2012 r.] do odwołania, z możliwością czasowego
zawieszenia. Zawieszenie Promocji nie uchybia uprawnieniom Użytkowników,
którzy zarejestrowali Konta Użytkownika przed chwilą zawieszenia Promocji przez
Usługodawcę.

2.4

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu.

2.5

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.6

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Usługodawcy ani osoby fizyczne
nieprowadzące działalności gospodarczej pozostające z Usługodawcą w
jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym.
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2.7

Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji.

2.8

Inne promocje organizowane przez Usługodawcę stanowią odrębną ofertę, których
zasady określa odrębny regulamin.

2.9

Istnieje możliwość łączenia niniejszej
organizowanymi przez Usługodawcę.

2.10

Każdy nowy Użytkownik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

3.

Promocyjne Jednostki Taryfowe

3.1

W ramach Promocji każdemu nowemu Użytkownikowi zostaną przyznane
Promocyjne Jednostki Taryfowe o wartości 25 zł (dwudziestu pięciu złotych).

3.2

Okres ważności Promocyjnych Jednostek Taryfowych wynosi 6 miesięcy od ich
przyznania przez Usługodawcę.

3.3

Promocyjne Jednostki Taryfowe są równoważne z Wynagrodzeniem i wszelkie zapisy
dotyczące Wynagrodzenia zawarte w Regulaminie znajdują do niego zastosowanie.

3.4

Promocyjne Jednostki Taryfowe przypisywane są do danego Użytkownika i
zmniejszane są odpowiednio o wartość zamówionych i realizowanych przez niego
Usług - zgodnie z Cennikiem.

3.5

Promocyjne Jednostki Taryfowe nie mogą być wymienione na pieniądze.

4.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

4.1

Promocyjne Jednostki Taryfowe zostaną przyznane Użytkownikowi z chwilą
rejestracji Konta Użytkownika pod warunkiem:

4.2

Promocji

z

innymi

promocjami

(1)

wyrażenia przez Użytkownika zgody na udział w Promocji;

(2)

wyrażenia przez Użytkownika zgody na brzmienie Regulaminu Promocji;

(3)

podania przez Użytkownika zgodnych z prawdą danych wymaganych w procesie
rejestracji;

(4)

poprawnej autoryzacji podanej przez użytkownika karty kredytowej
(autoryzacja automatyczna) lub poprawnej autoryzacji danych Użytkownika
przez Biuro Obsługi Klienta (autoryzacja manualna, BOK może poprosić
Użytkownika o dodatkowe dane weryfikacyjne).

W przypadku przyznania Użytkownikowi Promocyjnych Jednostek Taryfowych,
wyrażenie zgody przez Użytkownika na udział w Promocji jest równoznaczne z
zapłatą Wynagrodzenia zgodnie z punktem 2.3 (4) Regulaminu i w związku z
powyższym, z zastrzeżeniem punktu 6.1 Regulaminu oraz punktu 4.5 poniżej,
pozwala na zawarcie Umowy na okres ważności Promocyjnych Jednostek
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Taryfowych. Umowa zawarta jest z chwila łącznego spełnienia przesłanek
wskazanych w punkcie 2.3 (1)-(4) Regulaminu.
4.3

Umowa ulega przedłużeniu na dalszy okres czasu zgodnie z postanowieniami
Regulaminu pod warunkiem nabycia przez Użytkownika dodatkowych Jednostek
Taryfowych, najpóźniej w terminie 7 dniu od powiadomienia przez Usługodawcę o
upływie terminu ważności Promocyjnych Jednostek Taryfowych.

4.4

W celu uniknięcia wątpliwości należy wskazać, że Postanowienia Regulaminu o
zawieszeniu dostępu do usług określone w punkcie 8 oraz rozwiązaniu Umowy
określone w punkcie 9 Regulaminu znajdują zastosowanie także w okresie po
utracie ważności przez Promocyjne Jednostki Taryfowe.

4.5

Promocyjne Jednostki Taryfowe mogą zostać odbierane Użytkownikowi przez
Usługodawcę a Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w sytuacji gdy:
(1)

Użytkownik podczas rejestracji Konta Użytkownika podał dane niezgodne z
prawdą;

(2)

Użytkownik podjął próbę ponownego skorzystania z Promocji.

5.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZMIANA REGULAMINU PROMOCJI

5.1

W stosunku do reklamacji związanych z Promocją, w tym w szczególności z
przyznaniem Promocyjnych Jednostek Taryfowych zastosowanie znajduje procedura
reklamacyjna określona w punkcie 16 Regulaminu.

5.2

Do zmiany Regulaminu Promocji stosuje się tryb zmiany określony w punkcie 26
Regulaminu.
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