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REGULAMIN PROMOCJI 
„PIERWSZY MIESIĄC POCZTA DEDYKOWANA 98% TANIEJ” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy na jakich odbywa się promocja 

pod nazwą „Pierwszy miesiąc poczta dedykowana 98% taniej” (Promocja). Opis 
Promocji w materiałach promocyjno-reklamowych ma wyłącznie charakter 
informacyjny. 

1.2. Organizatorem Promocji jest Provider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163, 53-2439 Wrocław wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188403, NIP: 
8992297785, REGON: 932040073, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych. 
(Provider Sp. z o.o.) (Organizator).  

1.3. Promocja trwa od 31.12.2018 roku do odwołania. 

  
2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 
2.1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych 

oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną 
(Uczestnik). 

2.2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin. 

2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
2.4. Promocja dotyczy usługi poczty dedykowanej zamówionej za pośrednictwem strony 

internetowej provider.pl w okresie trwania promocji na pierwszy okres  abonamentowy, 
przy czym w ramach promocji Użytkownik jest uprawniony do nabycia maksymalnie 
jednego Pakietu poczty dedykowanej na następujących warunkach:  

2.4.1.  Pakietu poczty dedykowanej START, który Użytkownik może nabyć w specjalnej cenie 
9,99zł netto za pierwszy miesiąc, pozostałe miesiące trwania umowy według aktualnego 
cennika Organizatora; 

2.4.2.  Pakietu poczty dedykowanej BIZNES, który Użytkownik może nabyć w specjalnej cenie 
17,99zł netto za pierwszy miesiąc, pozostałe miesiące trwania umowy według aktualnego 
cennika Organizatora; 

2.4.3.  Pakietu poczty dedykowanej ENTERPRISE, który Użytkownik może nabyć w specjalnej 
cenie 29,99zł za pierwszy miesiąc, pozostałe miesiące trwania umowy według aktualnego 
cennika Organizatora; 

2.4.4.  Pakietu poczty dedykowanej PLATINUM, który Użytkownik może nabyć w specjalnej 
cenie 49,99zł netto za pierwszy miesiąc, pozostałe miesiące trwania umowy według 
aktualnego cennika Organizatora; 

2.5. Promocja obejmuje wyłącznie pierwszy abonament miesięczny pakietu poczty 
dedykowanej. 
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2.6. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi itp. 
chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 

2.7. Przedłużenie pakietu poczty dedykowanej zakupionego w promocji „Pierwszy miesiąc 
poczta dedykowana 98% taniej” na kolejny okres abonamentowy odbywa się według 
aktualnego cennika Organizatora. 

2.8. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu. 

 
3. WARUNKI PROMOCJI 

 
3.1. Uczestnik samodzielnie decyduje o wyborze pakietu poczty dedykowanej dostępnego w 

Promocji spośród wersji udostępnionych na stronie internetowej. 
3.2. Udostępniane w Promocji pakiety poczty dedykowanej, a w szczególności ich rodzaj, 

parametry i ceny mogą ulec zmianie w czasie trwania Promocji. 
3.3. Oferta ulega unieważnieniu w przypadku, gdy okaże się, że jest niezgodna z prawem. 
3.4. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana przez Provider Sp. z o.o. z przyczyn 

technicznoorganizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału 
Uczestników, którzy skorzystali z Promocji. 

 
 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

4.1. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w 
Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed 
dokonaniem zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego 
Regulaminu na stronie internetowej Provider Sp. z o.o., na której umieszcza się informację 
o Promocji. 

4.2. Powyższy regulamin określa zasady promocji „Pierwszy miesiąc poczta dedykowana 98% 
taniej”. 

4.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia: 
4.3.1.  „Regulaminu świadczenia usług administracji i hostingu poczty dedykowanej” 
4.3.2.  „Parametrów usług dla pakietów administracji i hostingu dedykowanym serwerem 

pocztowym” 
4.3.3.  „Cennika usług dla pakietów administracji i hostingu dedykowanego serwera 

pocztowego” 
4.4. Organizator Promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe 

z winy osób trzecich. 
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2018 roku. 
4.6. Regulamin będzie dostępny do wglądu w czasie trwania Promocji w siedzibie                  

Provider Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej provider.pl 
 


