Regulamin promocji: „Startuj z pvi.pl”
§1 Postanowienia ogólne.
1. Regulamin ten określa zasady promocji "Startuj z pvi.pl" organizowanej przez PVI.PL Paweł
Milewski, ul. Wspólna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: PL 722 131 83 13, REGON:
200154984.
2. Promocja trwa od dnia 10.03.2018 r. do odwołania.
3. Dokument ten dostępny jest na stronie https://projekt.pvi.pl/promocje/promocja-dlanowych-firm.pdf.

§2 Uczestnicy promocji.
1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność i spółka
osobowa, oraz spółka prawa handlowego, która w dniu przystąpienia do promocji prowadzi
działalność nie dłużej niż 12 miesięcy.

§3 Opis promocji.
1. W ramach tej Promocji podmioty spełniające warunki zawarte w §2 i §3 mogą przedłużyć
pakiety: Hosting LEKKI, Hosting START, Hosting PLUS, Hosting PRO na kolejny okres
abonamentowy w cenie promocyjnej.
2. Cena promocyjna obliczana jest przez pomniejszenie kwoty za pakiet z aktualnie
obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie https://pvi.pl/cennik-uslughostingowych.html o 30%.
3. Warukiem skorzystania z Promocji jest zamieszczenie na stronach internetowych
utrzymywanych na koncie hostingowym którego dotyczy ta Promocja odnośnika do strony
https://pvi.pl z tekstem Hosting: pvi.pl. Odnośnik powinien znajdować się w stopce strony,
tak żeby widoczny był na podstronach. Dotyczy to wszystkich stron internetowych
utrzymywanych na tym koncie do końca okresu abonamentowego o którym jest mowa w
Promocji.
4. Uczestnicy mogą przystąpić do Promocji w okresie do 90 dni od zamówienia pakietu
wymienionego w §3 poprzez wysłanie zgłoszenia na adres biuro@pvi.pl z dopiskiem
„Promocja Startuj z pvi.pl” oraz dokumentem potwierdzającym czas prowadzenia
działalności w postaci zaświadczenia CEIDG.
5. Zamówienie przedłużenia pakietu na kolejny okres abonemantowy następuje w momencie
przystąpienia do Promocji.

§4 Postanowienia końcowe.
1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Nie dotyczy to umów zawartych
przed dokonaną zmianą.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych
dostępnego pod adresem: https://projekt.pvi.pl/dokumenty-do-pobrania/regulamin-uslughostingowych.pdf
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