REGULAMIN PROMOCJI „E-Sports Masters 2016 SLDC.eu”
§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa
się promocja „E Sports Masters 2016 SLDC.eu” organizowanej przez Livenet Sp. z o.o. (zwany
dalej „Organizatorem”)
2.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:
a) Organizator - Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Grodzka 1, NIP 6452489534,
REGON 241333924.
b) Promocja – oferowanie na korzystniejszych dla Uczestnika zasadach usługi: domeny,
hosting, hosting reseller, serwery vps, serwery dedykowane, usługi dodatkowe.
c) Uczestnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca
zdolność prawną.
d) Warunki – szczegółowe zasady, na jakich odbywa się dana Promocja, zawarte w niniejszym
Regulaminie.

3. Promocja obowiązuje od 3 Września 2016 roku do 3 Września 2017.
4. Promocja ma charakter ogólnopolski (jest organizowana na terytorium RP).
5. Promocja dotyczy usług świadczonych przez Organizatora, określonych w ust. 2 punkt b)
niniejszego Regulaminu.

§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest nowych klientów, nie posiadających aktywnych usług
świadczonych przez Organizatora.
2. Warunkiem udziału w Promocji jest posiadanie karty rabatowej ( kwotowej lub procentowej)
na usługi organizatora wymienione w § 1 ust. 2 punkt b) Regulaminu przez Uczestnika oraz
użycie kodu rabatowego będącego na karcie rabatowej.
3. Z Promocji można skorzystać w dowolnym czasie jej trwania.
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.

LiveNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Grodzka 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000338040, o kapitale zakładowym
w wysokości 105 000 zł opłaconym w całości, NIP: 645-24-89-534, Regon: 241333924

§ 3. WARUNKI PROMOCJI „E-Sports Masters 2016 SLDC.eu”
1. Uczestnik otrzymuje kartę rabatową o nominałach :500zł brutto ,300 zł brutto ,100 zł brutto
2. Promocja dotyczy pierwszego okresu rozliczeniowego dla kart rabatowych obejmujących
Upust Procentowy, nie obejmuje odnowienia.
3. Promocja objęte są usługi na okres rozliczeniowy miesięczny 1mc, kwartalny 3mc, półroczny
6mc, roczny 12mc.
4. Promocja łączy się z innymi.

§ 4. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: reklamacje@sldc.eu 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 30 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.

§ 5. ZMIANA REGULAMINU
1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Promocji, w szczególności z przyczyn
organizacyjno-technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą
zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej:
www.sldc.eu

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej: www.sldc.eu.
2. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 Nr 4, poz. 27).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się Regulamin Ogólny
Świadczenia Usług Firmy Livenet Sp z o.o. i Regulamin Szczególny dotyczący danej usługi, a
także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

LiveNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Grodzka 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000338040, o kapitale zakładowym
w wysokości 105 000 zł opłaconym w całości, NIP: 645-24-89-534, Regon: 241333924

4. 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.
5. Spory i roszczenia związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
powoda, a w przypadku Uczestników będących konsumentami – na zasadach ogólnych.
6. Regulamin obowiązuje od 03 Września 2016 roku.

LiveNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Grodzka 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000338040, o kapitale zakładowym
w wysokości 105 000 zł opłaconym w całości, NIP: 645-24-89-534, Regon: 241333924

