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1.

Definicje

Cennik

cennik dostępu do Usług; ceny podane w Cenniku są cenami
brutto;
Cennik
jest
stale
dostępny
na
stronie
https://www.oktawave.com/pl/cennik

Chmura

zorganizowany system teleinformatyczny składający się w
szczególności ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz
łączy telekomunikacyjnych, umożliwiający świadczenie usług w
postaci w szczególności wirtualnych aplikacji, udostępniania
mocy obliczeniowych, usług bazodanowych, wirtualnych
serwerów, wirtualnych dysków i sieci prywatnych, służących do
przechowywania, współdzielenia i przetwarzania Danych
Użytkownika, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi
przez Usługodawcę

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 https://www.oktawave.com/pl/regulamin, także
w formacie PDF;

Promocja

akcja promocyjna pod nazwą „Ready to Cloud” organizowana
przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie 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, także w formacie PDF;

Regulamin Promocji

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

umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Nowym 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. Puławskiej
182; 02-670 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000426334, wysokość kapitału
zakładowego: 5.000 (pięć tysięcy) złotych, NIP 5213633306;
REGON 146197794;

Nowy Użytkownik

osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do
czynność prawnych, jak również osoba prawna, które z polecenia
Osoby Polecającej zawarły Umowę w trakcie trwania Promocji
rzecz świadczenie Usług;

Osoba Polecająca

osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do
czynność prawnych, jak również osoba prawna, które poleciły
Nowym użytkownikom usługi Oktawave

2.

Postanowienia ogólne

2.1

Organizatorem Promocji jest Usługodawca.

2.2

Promocja skierowana jest do nowych Użytkowników.

2.3

Promocja „Ready to Cloud” trwa od dnia 08 lutego 2017 do dnia 30 kwietnia 2017r.,
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

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.
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2.9

Istnieje możliwość łączenia niniejszej Promocji z innymi promocjami organizowanymi
przez Usługodawcę.

3.

Zasady Promocji

3.1

W ramach Promocji każdemu Nowemu Użytkownikowi, któremu Osoba Polecająca
poleciła Usługi Oktawave, i który w ramach tego polecenia w czasie trwania Promocji
zawarł umowę na świadczenie Usług Oktawave, zostanie przyznana kwota o wartości
50% każdej wpłaty dokonanej przez Nowego Użytkownika w trakcie trwania Promocji.
Osobie Polecającej zostanie przyznana kwota o wartości 50% każdej wpłaty
dokonanej przez Nowego Użytkownika.

3.2

Wpłaty dokonywane przez Nowego Użytkownika są równoważne z Wynagrodzeniem i
wszelkie zapisy dotyczące Wynagrodzenia zawarte w Regulaminie znajdują do nich
zastosowanie.

4.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI promocji

4.1

Kwota o wartości 50% każdej wpłaty, o której mowa w pkt 3.1., zostanie przyznana
Nowemu Użytkownikowi pod warunkiem:
(1)

rejestracji Konta Użytkownika;

(2)

wyrażenia przez Użytkownika zgody na udział w Promocji;

(3)

wyrażenia przez Użytkownika zgody na brzmienie Regulaminu Promocji;

(4)

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

4.2

Kwota o wartości 50% każdej wpłaty, o której mowa w pkt 3.1., będzie przekazywana
Nowemu użytkownikowi i osobie polecającej w terminie 30 dni od dokonania przez
Nowego Użytkownika wpłaty.

4.3

Kwota o wartości 50% każdej wpłaty, o której mowa w pkt 3.1., może zostać
wypłacona przez Osobę Polecającą lub przeznaczona na Usługi Chmury.

4.4

Kwota o wartości 50% każdej wpłaty, o której mowa w pkt 3.1., może zostać odebrana
przez Usługodawcę Nowemu Użytkownikowi i Osobie polecającej, a Umowa może
zostać rozwiązana przez Usługodawcę w sytuacji gdy Nowy Użytkownik podczas
rejestracji Konta Użytkownika podał dane niezgodne z prawdą.

5.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZMIANA REGULAMINU PROMOCJI

5.1

W stosunku do reklamacji związanych z Promocją, w tym w szczególności z
przyznaniem kwoty o wartości 50% 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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