SKW Sp. z o. o. , ul. Monte Cassino 10/6, 70-464 Szczecin
NIP: 8522601257, REGON: 321331961, KRS: 0000449384
e-mail: biuro@skwhost.pl

REGULAMIN PROMOCJI
"Darmowa Migracja"
I. Definicje
SKWhost.pl - SKW Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie 70-464 przy ul. Monte Cassino 10/6 zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY
SZCZECIN -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS : 0000449384 ;
NIP: 8522601257 ; REGON: 321331961.
Adres poczty elektronicznej : biuro@skwhost.pl
UŻYTKOWNIK – korzystający z usług SKWhost.pl, na podstawie umowy lub
akceptacji regulaminu SKWhost.pl, osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną.
Hosting SSD – hosting: udostępnianie przez dostawcę usług internetowych
oraz zasobów serwerowni, SSD : (ang. Solid State Drive, rzadko Solid State
Disk) – nowoczesne urządzenie pamięci masowej o bardzo wysokich
parametrach, służące do przechowywania danych, zbudowane w oparciu o
pamięć typu flash.
Domena - element adresu internetowego w systemie nazw domenowych
(DNS), jedna z domen najwyższego poziomu ogólnoświatowego systemu
domen.
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II. Warunki promocji "Darmowa Migracja"

1. Okres trwania promocji "Darmowa Migracja" – od 1.10.2016 – do
odwołania.
2. W ramach promocji "Darmowa Migracja" SKWhost.pl oferuje
Użytkownikom nieodpłatne przeniesienie swoich danych od obecnego
usługodawcy hostingowego na konto hostingowe wykupione w SKWhost.pl.
SKWhost.pl nieodpłatnie pomaga Użytkownikowi w procesie migracji danych
na swój serwer, w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany udostępnić
SKWhost.pl dane dostępowe do konta FTP oraz baz danych, listę domen,
które posiada na tym koncie. W przypadku przeniesienia kont mailowych
wraz z zawartymi w nich wiadomościami, niezbędne jest podanie przez
Użytkownika listy skrzynek pocztowych oraz dane dostępowe.
3. Z promocji "Darmowa Migracja" mogą skorzystać Użytkownicy , którzy
posiadają
konto
hostingowe
nie
większe
niż
2
GB
.
4. Użytkownikowi, który skorzysta z promocji "Darmowa Migracja"
automatycznie zostanie stworzone konto hostingowe, cena oraz parametry
którego zostaną skonfigurowane zgodnie z pakietem "Formuła BASIC SSD",
będącym częścią oferty "Hosting SSD", zamieszczonej na stronie
www.skwhost.pl.
5. Jeśli Użytkownik korzystający z promocji "Darmowa Migracja" posiada u
innego usługodawcy konto hostingowe, które wygasa najpóźniej w terminie
od 1 dnia do 3 miesięcy - w tym wypadku SKWhost.pl udostępnia
Użytkownikowi na ten okres usługę hostingu nieodpłatnie. Po upływie
okresu nieodpłatnego korzystania z usług hostingu, Użytkownika obowiązuje
opłata za usługę hostingu zgodnie z wartością pakietu "Formuła BASIC SSD"
podaną na www.skwhost.pl . Okres nieodpłatny nie jest wliczony do okresu
standardowego trwania usługi 1rok. Po upływie okresu nieodpłatnego,
automatycznie zostanie włączony płatny pakiet "Formuła BASIC SSD" na
okres 1 roku.
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6. Opłata za usługi SKWhost.pl, po darmowej migracji danych Użytkownika
na serwer SKWhost.pl, jest realizowana zgodnie z obowiązującym cennikiem
podanym na stronie www.skwhost.pl.
7. W ramach promocji "Darmowa Migracja" Użytkownik otrzymuję możliwość
zarejestrowania w SKWhost.pl 1 domenę za 0 PLN (dotyczy domen z
rozszerzeniem: .pl, domen funkcjonalnych, domen regionalnych). Użytkownik
ma prawo do zarejestrowania 1 domeny za 0 PLN
po wykupieniu
następnych pakietów usługi „Hosting SSD“ : „PRO SSD“ lub „PREMIUM
SSD“. Użytkownik może skorzystać z możliwości rejestracji 1 domeny za 0
PLN w ciągu 30 dni, licząc od dnia upływu okresu nieodpłatnego i
rozpoczęcia okresu płatnego usługi „Hosting SSD“. Możliwość rejestracji 1
domeny za 0 PLN Użytkownik uzyska po opłaceniu FV za okres płatny
usługi
"Hosting
SSD“.
8.
Skorzystanie z promocji "Darmowa Migracja" zobowiązuje Użytkownika
do korzystania z usług świadczonych przez SKWhost.pl zgodnie z
obowiązującym
REGULAMINEM
SKWhost.pl
9.
Dla uregulowania sporów pomiędzy Użytkownikiem a SKWhost.pl
stosuje się warunki Regulaminu SKWhost.pl, określone w "II. Wspólne
warunki dla wszystkich Usług SKWhost.pl."
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