wersja: 1.2

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO
Dla promocji „DUO w Duecie”
z dnia 25.01.2016

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących dzierżawy serwera
dedykowanego dla promocji „DUO w Duecie”. Niniejszy regulamin stanowi Regulamin szczególny w
rozumieniu postanowień Regulaminu świadczenia usług przez Sprint S.A.
2. W zakres usług świadczonych przez Sprint, których dotyczy niniejszy regulamin, wchodzą czynności
(zarządzanie danymi przekazanymi przez Klienta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych
danych) związane z dzierżawą i utrzymaniem serwera dedykowanego w serwerowni Sprint.

II. Słownik

Użyte w regulaminie słowa oznaczają:
1. Regulamin - Regulamin świadczenia usług przez Sprint S.A.;
2. Regulamin promocji „DUO w Duecie” – niniejszy dokument określający warunki świadczenia Usługi
dzierżawy i utrzymania serwera dedykowanego dla promocji „DUO w Duecie”;

III. Warunki ogólne

1. Zawierając umowę o świadczenie Usługi w ramach promocji „DUO w Duecie” usługobiorca oświadcza,
że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z treścią „Regulaminu Serwerów
Dedykowanych” wraz z załącznikami i akceptuje ich treść.
2. Sprint zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te obowiązują
od chwili udostępnienia ich na stronie internetowej pod adresem www.sprintdatacenter.pl. Brak
wypowiedzenia umowy usługobiorcy w terminie 10 dni kalendarzowych oznacza akceptację zmian. W
przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia znajduje zastosowanie
Regulamin w brzmieniu sprzed zmian.
3. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym i wstrzymanie świadczenia usługi serwera dedykowanego.
4. Promocja „DUO w Duecie” dotyczy zamówień złożonych w okresie od 25.01.2016 do 31.03.2016r. lub
do odwołania.
5. Liczba serwerów w promocji jest ograniczona.
6. Warunkiem skorzystania z promocji jest zamówienie co najmniej jednego serwera z linii DUO lub
DUOv3 i drugiego, dowolnego serwera, dostępnego na stronie www.sprintdatacenter.pl .
7. Promocja „DUO w Duecie” polega na udzieleniu rabatu w wysokości 30% na drugi, dowolny- tańszy
serwer z zamówionej pary serwerów. W przypadku dodania do koszyka więcej niż dwóch serwerów
rabat 30% zostanie naliczony na najtańszy serwer.
8. Rabat 30% jest naliczany tak długo jak aktywny pozostaje droższy serwer z zamówionej pary. W
przypadku rezygnacji z droższego serwera rabat 30% automatycznie traci ważność i przestaje być
naliczany.
9. Promocja „DUO w Duecie” dotyczy tylko nowych zamówień złożonych po dniu publikacji niniejszego
Regulaminu na stronie www.sprintdatacenter.pl .
10. Promocja „DUO w Duecie” nie wiąże się z innymi promocjami.
11. Konfiguracje i ceny dzierżawy serwerów dedykowanych oferowanych w ramach promocji „DUO w
Duecie” są prezentowane na stronie www.sprintdatacenter.pl .

IV. Zamówienie, zawarcie i wykonanie umowy.

1. Sprint zapewnia uruchomienie usługi po opłaceniu dokumentu proforma za okres testowy lub za
pierwszy okres rozliczeniowy w terminie nie dłuższym niż podana na Stronie WWW dostępność
danego Serwera. Dostępność Serwera będzie określona wyrażeniem jednym z: „5 minut”, „24 godziny”,
„48 godzin”, „72 godziny”, „5 dni”, „7 dni”, „10 dni”, „14 dni”. W wyjątkowych sytuacjach związanych z
sytuacja na rynku części serwerowych Sprint dopuszcza możliwość wydłużenia okresu dostępności
serwera. Zmiana ta nie powoduje zmiany Regulaminu.
2. Warunkiem skuteczności odstąpienia od Umowy jest nieopłacenie usługi w terminie określonym w
dokumencie proforma.

