wersja: 1.5
Regulamin promocji „Pakiet Bezpieczeństwa” z dnia 11.04.2016
I. Wstęp
1. Regulamin jest ustanowiony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
2. Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku zawarcia umowy za pomocą środków
bezpośredniego komunikowania się na odległość i obowiązuje wszystkich korzystających z Usługi
serwera dedykowanego świadczonej przez Sprint.
3. Usługodawcą jest Sprint S.A. z siedzibą: 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru pod numerem: 0000372363. REGON: 1339396, NIP: 739-020-41-15, tel.:
895221100, faks: 895221125 e-mail: sprint@sprint.pl
II. Warunki ogólne
1. Zawierając umowę o świadczenie Usługi w ramach Promocji „Pakiet Bezpieczeństwa”
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 „Pakiet Bezpieczeństwa” obowiązuje od 11.04.2016 do 31.12.2019 lub do odwołania.
5. Usługa „Pakiet Bezpieczeństwa” jest usługą bezpłatną. Warunkiem otrzymania Pakietu jest
złożenie zamówienia na Serwer Dedykowany w czasie trwania promocji zgodnie z Tabelą nr 1.
6. Pakiet będzie świadczony bezpłatnie tak długo jak serwer zamówiony podczas promocji będzie
aktywny.
7. Czas realizacji zamówionej w ramach pakietu przestrzeni pod backup to maksymalnie 24 godziny.
8. Bezpłatne godziny pracy technika są usługą jednorazową do wykorzystania w ciągu 30 dni od
złożenia zamówienia na serwer wraz z pakietem bezpieczeństwa
9. Pakiet zostanie uruchomiony po opłaceniu pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego za serwer
dedykowany zamówiony wraz z pakietem.

10. W ramach promocji Klient otrzymuje możliwość zamówienia bezpłatnego pakietu
bezpieczeństwa zależnie od linii serwerów dedykowanych klient otrzymuje:
Tabela nr 1

Pakiet

Zawartość Pakietu

Pakiet dostępny przy zakupie serwera z linii SOS
Pakiet Bezpieczny SOS

100 GB - Bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na potrzeby wykonywania
kopii zapasowych danych, np. z serwerów zlokalizowanych w SDC.
Konto FTP

Pakiet dostępny przy zakupie serwera z linii SKY
Pakiet Bezpieczny SKY

100 GB - Bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na potrzeby wykonywania
kopii zapasowych danych, np. z serwerów zlokalizowanych w SDC
Konto FTP
Bezpłatna godzina pracy technika (dni robocze w godz. 8-16)
Dotyczy tylko administracji systemów Linuxowych.

Pakiet dostępny przy zakupie serwera z linii BOX

Pakiet Bezpieczny BOX

100 GB - Bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na potrzeby wykonywania
kopii zapasowych danych, np. z serwerów zlokalizowanych w SDC
Konto FTP
Bezpłatna godzina pracy technika (dni robocze w godz. 8-16)
Dotyczy tylko administracji systemów Linuxowych.

Pakiet dostępny przy zakupie serwera z linii PRO

Pakiet Bezpieczny PRO

100 GB - Bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na potrzeby wykonywania
kopii zapasowych danych, np. z serwerów zlokalizowanych w SDC
Konto FTP
Dwie bezpłatne godzina pracy technika (dni robocze w godz. 8-16)
Dotyczy tylko administracji systemów Linuxowych.

Pakiet dostępny przy zakupie serwera z linii MAX

Pakiet Bezpieczny MAX

100 GB - Bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na potrzeby wykonywania
kopii zapasowych danych, np. z serwerów zlokalizowanych w SDC
Konto FTP
Dwie bezpłatne godzina pracy technika (dni robocze w godz. 8-16)
Dotyczy tylko administracji systemów Linuxowych.

Pakiet dostępny przy zakupie serwera z linii DUO

Pakiet Bezpieczny DUO

100 GB - Bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na potrzeby wykonywania
kopii zapasowych danych, np. z serwerów zlokalizowanych w SDC
Konto FTP
Trzy bezpłatne godzina pracy technika (dni robocze w godz. 8-16)
Dotyczy tylko administracji systemów Linuxowych.
Gwarantowany czas przywrócenia pełnej funkcjonalności dzierżawionego
serwera w ramach SLA sprzętowego – maksymalnie 3 godziny

11. Promocja „Pakiet Bezpieczeństwa” dotyczy tylko nowych zamówień złożonych po dniu publikacji
niniejszego Regulaminu na stronie www.sprintdatacenter.pl.
12. Promocja „Pakiet bezpieczeństwa” nie wiąże się z innymi promocjami, z wyjątkiem promocji
„3,2,1”.
III. Zamówienie, zawarcie i wykonanie umowy.
1. Warunkiem skuteczności zawarcia umowy jest złożenie zamówienia na serwer dedykowany oraz
pakiet bezpieczeństwa.
2. SPRINT zastrzega sobie prawo zmiany, dodawania nowych, bądź zmiany konfiguracji i ceny
obecnych modeli serwerów dedykowanych. Zmiana będzie udostępniona na stronie
www.sprintdatacenter.pl
Pozostałe warunki zgodne z warunkami określonymi w „Regulaminie Serwerów Dedykowanych”.

