OGÓLNY REGULAMIN PROMOCJI
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa warunki i zasady, na jakich
odbywają się wszystkie promocje organizowane przez Dostawcę.
2. Użyte w przedmiotowym Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:
1)
Organizator - Hostido.pl Gałązka Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku,
80-103 Gdańsk., ul. Kartuska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000872620, NIP: 5833413237, REGON:
387659265,
2) Promocja – oferowanie wybranych usług na korzystniejszych dla Uczestnika
zasadach;
3)
Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, korzystająca z objętej
promocją usługi oferowanej przez Organizatora;
4) Warunki – szczegółowe zasady, na jakich odbywa się dana Promocja.
3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Promocja trwa w okresie wskazanym w Warunkach. Szczegółowe zasady Promocji
określone są w Warunkach jej dotyczących, stanowiących załącznik do niniejszego
Regulaminu. Prawo do uczestnictwa w Promocji będzie oceniane na podstawie daty
złożenia zamówienia na daną usługę przez Uczestnika.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych usług świadczonych przez Organizatora.
6. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Promocji
jest Organizator.

§ 2.
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem udziału w Promocji dotyczącej danej usługi świadczonej przez
Organizatora jest zamówienie usługi przez Uczestnika na zasadach określonych
w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Udział w promocji jest dobrowolny.
3. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w chwili zamówienia usługi nią objętej.
4. Promocja dotycząca danej usługi nie podlega wymianie na inną Promocję lub na jej
równowartość pieniężną.
5. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
i Warunków.

§ 3.

REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt@hostido.pl lub listownie na adres Organizatora.
2. W reklamacji należy przedstawić zastrzeżenia związane z Promocją i dane
umożliwiające udzielenie odpowiedzi Uczestnikowi.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator prześle Uczestnikowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, w zależności od tego, w jaki
sposób została zgłoszona reklamacja.

§ 4.
ZMIANA REGULAMINU I WARUNKÓW
1. Regulamin i Warunki mogą ulec zmianie w czasie trwania Promocji, w szczególności
z przyczyn organizacyjno-technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed
dokonaną zmianą zastosowanie będą miały Regulamin i Warunki obowiązujące
w chwili złożenia zamówienia.
2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu i Warunków na swojej
stronie internetowej: www.hostido.pl

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin i Warunki będą dostępne przez czas trwania Promocji w siedzibie
Organizatora i na stronie internetowej: www.hostido.pl
2. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii
promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Warunkami, stosuje się
postanowienia Warunków.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się Warunki,
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
zrealizowanie Promocji wynikające z przyczyn od niego niezależnych,
w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej,
awarii.
6. Spory i roszczenia związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla powoda, a w przypadku Uczestników będących konsumentami bądź
przedsiębiorcami kupującymi usługę lub produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją
działalnością gospodarczą – na zasadach ogólnych.

