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Regulamin promocji „Hosting dla studentów 25% taniej” 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji: „Hosting dla studentów 

25% taniej” (dalej: Promocja) organizowanej przez: Kylos sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego  pod  
nr  KRS 0000496957 , o numerze NIP 947-196-00-52, kapitał zakładowy 60 000 PLN., 
zwaną dalej: „Organizatorem”.  

 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu: 8 października 2019 roku od godziny 08:00 i trwa do: 
22 października 2019 roku do godziny: 23:59 lub do momentu zrealizowania 100 (stu) 
zakupów usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie („Okres 
Promocji”). W przypadku wyczerpania ww. puli usług dostępnej w ramach Promocji 
Organizator poinformuje o tym fakcie w serwisie www.kylos.pl.  
Przez „Usługę”Organizator rozumie dowolny pakiet hostingowy spośród Kylos Silver, 
Kylos Gold, Kylos Platinum, Kylos Titanum.  

 

3. Promocja dostępna jest dla Użytkowników, którzy w trakcie zamawiania usługi objętej 
Promocją wyrażą zgodę na przesyłanie informacji handlowych na podany 
w zamówieniu adres email. 

 

4. Promocja jest skierowana do nowych użytkowników usług oferowanych przez 
Organizatora („Użytkownicy”) będących studentami, tj. użytkowników, którzy przed 
przystąpieniem do Promocji nie korzystali z żadnych usług oferowanych przez 
Organizatora, a także do aktualnych użytkowników usług oferowanych przez 
Organizatora, jednakże w przypadku tych ostatnich świadczenie promocyjne dotyczyć 
może wyłącznie nowej usługi, przy czym warunkiem udziału w Promocji jest, aby 
użytkownik był studentem dowolnej polskiej uczelni tj. szkoły prowadzącej studia 
wyższe, działającej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem udziału 
w Promocji jest również dokonanie zakupu dowolnej usługi oferowanej przez 
Organizatora w serwisie www.kylos.pl w wersji na 12 miesięcy (usługi o zamówionym 
okresie obowiązywania wynoszącym 12 miesięcy). 

 

5. W ramach Promocji pierwsze 100 (sto) osób, które spełnią warunek określony w pkt 3-
4 powyżej otrzyma promocyjne świadczenie w postaci możliwości zakupu usługi 
oferowanej przez Organizatora w serwisie www.kylos.pl z rabatem 25 (dwadzieścia 
pięć) % względem stawki cennikowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
cen pakietów usług, a właściwa w przypadku danego Uczestnika korzystającego 
z Promocji będzie cena danej usługi obowiązująca w momencie przystąpienia do 
Promocji, tj. rozpoczęcia wypełniania odpowiedniego formularza w serwisie 
www.kylos.pl.  

 

6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu usługi wskazanej w pkt. 5 
powyżej w Okresie Promocji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż 
momentem dokonania zakupu jest moment zakończenia procedury zakupowej 
w serwisie www.kylos.pl.  
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7. Każdy Użytkownik może skorzystać z Promocji wyłącznie 1 (jeden) raz. W przypadku 
zamówienia w ramach Promocji kilku różnych usług promocyjny rabat dotyczyć będzie 
wyłącznie jednej z nich, tj. tej, która jako pierwsza zostanie dodana do zamówienia.  

 

8. W celu uczestnictwa w Promocji w procedurze zakupu, o której mowa w ust. 5 powyżej 
konieczne jest podanie kodu promocyjnego o treści: STUDENCI-12-9-10.19 

 

9. Korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Organizatora wymaga 
akceptacji odpowiedniego regulaminu publikowanego na stronie 
https://www.kylos.pl/regulamin/.  

 

10. Świadczenie promocyjne dostępne w ramach Promocji nie podlegają zamianie na jego 
równowartość pieniężną. Promocja nie dotyczy usług zakupionych poza Okresem 
Promocji lub w Okresie Promocji, ale poza procedurą promocyjnego zakupu (np. bez 
podania kodu, o którym mowa w pkt. 8 powyżej) bądź bez spełnienia któregokolwiek 
z warunków niniejszego regulaminu. 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia kodów promocyjnych 
pozyskanych z naruszeniem niniejszego regulaminu. 

 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać na 
piśmie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: info@kylos.pl. 
Reklamacja powinna zawierać dane (imię i nazwisko lub nazwę/firmę) i dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane 
będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez wskazanego powyżej 
Organizatora. 

 

13. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie serwisu www.kylos.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 

 

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku 
zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie 
w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.  
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