21.11.2018

Regulamin Promocji „Exea Cyber Week”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa
„Exea Cyber Week” zwanej dalej „Promocja”.

w

Promocji

prowadzonej

pod

nazwą

2.

Organizatorem Promocji jest Exea Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167,
87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000394866, zwana dalej „Organizatorem”.

3.

Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną,
osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

4.

Promocja rozpoczyna się w dniu 21.11.2018 r. o godz. 0:00:01, a kończy się w dniu
30.11.2018 r. o godz. 23:59:59, termin ten zwany dalej „Okresem Promocji”.

5.

Promocja prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej.

6.

W ramach Promocji Uczestnik uzyskuje prawo zakupu produktów promocyjnych opisanych
w §2 pkt 5 zwanych dalej „Produktami promocyjnymi” na warunkach opisanych w §2.

7.

Zakup usługi przed lub po terminie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej nie uprawnia do wzięcia udziału w
Promocji.

8.

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.

Aby wziąć udział w Promocji należy w Okresie Promocji:
a.

b.

dokonać rejestracji nowego indywidualnego konta w Panelu Exea Cloud (https://cloud.exea.pl)
lub zalogować się do istniejącego już konta i zrealizować jednorazowe zasilenie dokonując wpłaty
na
poczet
usług
Exea
Cloud
w
jednej
z poniższych kwot brutto:
i.

500,00 zł (pięćset złotych 00 gr);

ii.

1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00 gr);

iii.

3.000,00 (trzy tysiące złotych 00 gr); lub

zamówić nowe usługi Exea Cloud wysyłając zamówienie na biznes@exea.pl w jednej z
poniższych kwot brutto i opłacić otrzymaną fakturę pro forma:
i.

500,00 zł (pięćset złotych 00 gr);

ii.

1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00 gr);

iii.

3.000,00 (trzy tysiące złotych 00 gr).

2.

Każda wpłata lub opłata opisana w pkt. 1 powyżej zostanie pomniejszona o 1,23 zł brutto na poczet opłaty
za Produkt promocyjny, o którym mowa w pkt. 5 poniżej.

3.

Każda wpłata lub opłata opisana w pkt. 1 powyżej upoważnia do odebrania tylko jednego Produktu
Promocyjnego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie wpłaty lub opłaty
opisanej w pkt. 1 powyżej dowolną ilość razy.

Exea Data Center | 87-100 Toruń | ul. Włocławska 167 | +48 56 699 54 00 | biuro@exea.pl | www.exea.pl
Exea Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, NIP 9562295531, REGON 341137054
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000394866, Kapitał zakładowy 23.964.000,00 PLN.

21.11.2018
4.

W Promocji nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt. 1 tego
paragrafu. Uczestnik korzystając z usług cloud zobowiązany jest do akceptacji regulaminu usług
dostępnego na stronie www.exea.pl.

5.

Zasady nabycia Produktów promocyjnych:
a.

W ramach wpłaty lub opłaty opisanej w pkt. 1, lit. a), lit. i) oraz lit. b), lit. i) w kwocie 500,00 zł brutto
Uczestnik nabywa słuchawki JBL T460BT w cenie 1,23 zł brutto;

b.

W ramach wpłaty lub opłaty opisanej w pkt. 1, lit. a), lit. ii) oraz lit. b), lit. ii) w kwocie 1000,00 zł
brutto Uczestnik nabywa czytnik Amazon Kindle Touch 8 Wi-Fi (bez reklam) wraz z etui w cenie
1,23 zł brutto;

c.

W ramach wpłaty lub opłaty opisanej w pkt. 1, lit. a), lit. iii) oraz lit. b), lit. iii) w kwocie 3000,00 zł
brutto Uczestnik konsolę Nintendo Switch w cenie 1,23 zł brutto.

6.

Po zrealizowaniu warunków opisanych w pkt. 1 powyżej Uczestnik otrzyma formularz kontaktowy na adres
e-mail podany przy rejestracji swoich usług, mający na celu ustalenie adresu pocztowego, na który ma
zostać wysłany Produkt promocyjny. Wypełnienie powyższego formularza jest równocześnie
oświadczeniem posiadania pełnych praw do nabycia Produktu promocyjnego.

7.

Ilość Produktów promocyjnych jest nieograniczona i są one przyznawane do końca Okresu Promocji.

8.

Produkt promocyjny jest wysyłany do Uczestnika kurierem na koszt Organizatora, najpóźniej
30 dni od daty dokonania prawidłowego Zakupu Promocyjnego.

9.

W przypadku nieodebrania Produktu promocyjnego od kuriera przez Uczestnika, będzie
on możliwy do odbioru w siedzibie Organizatora przez okres 30 dni od daty doręczenia.
Po tym okresie Uczestnik traci prawo do nabycia Produktu Promocyjnego.

10. W stosunku do Uczestników innych niż Konsumenci, rękojmia na rzeczy sprzedane jest wyłączona.

§3 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.

Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu
podlegają
wyłącznie
reklamacje
w
formie
pisemnej
przesłane
na
adres:
Exea Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres Uczestnika Promocji, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

2.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi
przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem
do Promocji.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez podania przyczyny wcześniej niż w
terminie podanym w §1 pkt. 4. Nie pozbawia to prawa Uczestnika do nabycia Produktu Promocyjnego, o ile
warunki do jego nabycia Uczestnik spełnił przed zakończeniem konkursu.

3.

Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Powyższe nie dotyczy Uczestników będących
konsumentami.

4.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.cyberweek.exea.pl.

Exea Data Center | 87-100 Toruń | ul. Włocławska 167 | +48 56 699 54 00 | biuro@exea.pl | www.exea.pl
Exea Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, NIP 9562295531, REGON 341137054
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000394866, Kapitał zakładowy 23.964.000,00 PLN.

