
z dn. 11.01.2021 

Regulamin promocji „Rapid za dychę” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin promocji „Rapid za dychę” określa zakres, warunki oraz zasady korzystania przez 
Klientów z promocyjnej oferty Sprint w zakresie świadczonej przez niego Usługi Hostingu i 
VPS. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie promocji „Rapid za dychę” stosuje się 
„Regulamin świadczenia usług Sprint”, „Regulamin świadczenia usługi Hostingu” oraz 
„Regulamin świadczenia usługi VPS”. 

3. Usługodawcą jest Sprint S.A. z siedzibą: 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 wpisany do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372363. REGON: 
1339396,NIP: 7390204115, tel.: 895221100, faks: 895221125, e-mail: info@rapiddc.pl; 

II. Uczestnicy promocji 

1. Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin promocji „Rapid za dychę” może być każda 
osoba lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do 
zawarcia umowy (zwany dalej „Uczestnikiem”), do której zastosowanie ma Regulamin 
promocji „Rapid za dychę”. 

 
III. Okres trwania promocji 

1. Promocja, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 11.01.2021 do odwołania. 

 
IV. Warunki promocji 

1. W ramach promocji Uczestnik może złożyć zamówienie na świadczenie usługi: 
 

a) Hostingu Cloud Starter  w promocyjnej cenie 10 zł netto/1 rok i otrzymać domenę .pl 
bezpłatnie na okres 1 roku. Skorzystanie z darmowej domeny .pl nie jest obowiązkowe. 

1. Umowa na zakup i utrzymanie usługi Hostingu Cloud Starter w ramach promocji 
„Rapid za dychę” zawierana jest na czas określony jednego roku. 

2. Okresem rozliczeniowym jest jeden rok. 

3.  Pierwszy rok korzystania z usługi Hostingu Cloud Starter jest okresem promocyjnym. 

4. Odnowienie usługi Hostingu Cloud Starter i domeny .pl będzie odbywać się na 
standardowych warunkach świadczenia Usług określonych w „Regulaminie 
świadczenia usługi Hostingu” oraz na podstawie Cennika obowiązującego w chwili 
rejestracji, bez możliwości udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych 
prowadzonych przez Sprint. Odnowienie usługi Hostingu Cloud Starter po 
zakończonym okresie promocyjnym nie jest obowiązkowe. 

5.  Uczestnik promocji zobowiązuje się po upływie okresu rozliczeniowego do dokonania 
odnowienia ważności domen internetowych zakupionych w ramach promocji na 
kolejny okres rozliczeniowy. 

 



6. W przypadku, gdy Uczestnik promocji, nie dokona odnowienia ważności domeny z 
jakiegokolwiek powodu, za wyjątkiem transferu domen zakupionych w ramach 
promocji lub sytuacji, które są następstwem okoliczności za które odpowiada 
Usługodawca, to zobowiązuje się do zapłaty opłaty manipulacyjnej. Wysokość opłaty 
manipulacyjnej stanowi różnicę kwoty standardowej i kwoty promocyjnej zakupionej 
domeny internetowej. Płatność za w/w opłatę odbędzie się na podstawie 
otrzymanego od Usługodawcy dokumentu proforma. 

7.  W przypadku, gdy Uczestnik promocji, nie dokona odnowienia ważności domeny z 
powodu transferu domeny, to zobowiązuje się do zapłaty opłaty z tytułu wykonania 
transferu domen zakupionych w ramach promocji. Wysokość opłaty stanowi różnicę 
kwoty standardowej i kwoty promocyjnej zakupionej domeny internetowej. Płatność 
za w/w opłatę odbędzie się na podstawie otrzymanego od Usługodawcy dokumentu 
proforma przed wydaniem kodu authinfo. 

8.   Odnowienie usługi w odniesieniu do domen internetowych zarejestrowanych w 
ramach promocji „Rapid za dychę” w okresie rozliczeniowym następującym po 
okresie promocyjnym pierwszego roku korzystania z usługi będzie odbywać się na 
standardowych warunkach świadczenia usług, określonych w „Regulaminie 
świadczenia usług Sprint”, „Regulaminie rejestracji i obsługi nazw domen 
internetowych” oraz na podstawie Cennika obowiązującego w chwili rejestracji, bez 
możliwości udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez 
Sprint. 

9. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok usług oferowanych w ramach 
promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych usług z bieżącej oferty handlowej 
Sprint, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie. 

10. Cena usługi Hosting Cloud Starter w promocji „Rapid za dychę” w okresie 
promocyjnym podana jest na stronie https://rapiddc.pl/  . 

b) usługi VPS.Mini w promocyjnej cenie 10 zł netto za pierwszy, promocyjny okres 
rozliczeniowy i otrzymać domenę .pl bezpłatnie na okres 1 roku. Skorzystanie z darmowej 
domeny .pl nie jest obowiązkowe. 

1. Umowa na zakup i utrzymanie usługi VPS.Mini w ramach promocji „Rapid za dychę”             
zawierana jest    na czas określony jednego okresu rozliczeniowego. 

2. Okres rozliczeniowy określa Klient przy zakupie usługi VPS.Mini. Okresem  
rozliczeniowym może być: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 1 rok. 

3. Pierwszy okres rozliczeniowy korzystania z usługi VPS jest okresem promocyjnym. 
4. Odnowienie usługi VPS.Mini i domeny .pl  będzie odbywać się na standardowych 

warunkach świadczenia Usług określonych w „Regulaminie świadczenia usługi VPS” 
oraz na podstawie Cennika obowiązującego w chwili rejestracji, bez możliwości 
udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Sprint. 
Odnowienie usługi VPS.Mini po zakończonym okresie promocyjnym nie jest 
obowiązkowe. 

5. Uczestnik promocji zobowiązuje się po upływie okresu rozliczeniowego do dokonania 
odnowienia ważności domen internetowych zakupionych w ramach promocji na 
kolejny okres rozliczeniowy. 

6. W przypadku, gdy Uczestnik promocji, nie dokona odnowienia ważności domeny z   
jakiegokolwiek powodu, za wyjątkiem transferu domen zakupionych w ramach 
promocji lub sytuacji, które są następstwem okoliczności za które odpowiada 
Usługodawca, to zobowiązuje się do zapłaty opłaty manipulacyjnej. Wysokość opłaty 
manipulacyjnej stanowi różnicę kwoty standardowej i kwoty promocyjnej zakupionej 



domeny internetowej. Płatność za w/w opłatę odbędzie się na podstawie 
otrzymanego od Usługodawcy dokumentu proforma. 

7. W przypadku, gdy Uczestnik promocji, nie dokona odnowienia ważności domeny z 
powodu transferu domeny, to zobowiązuje się do zapłaty opłaty z tytułu wykonania 
transferu domen zakupionych w ramach promocji. Wysokość opłaty stanowi różnicę 
kwoty standardowej i kwoty promocyjnej zakupionej domeny internetowej. Płatność 
za w/w opłatę odbędzie się na podstawie otrzymanego od Usługodawcy dokumentu 
proforma przed wydaniem kodu authinfo. 

8.   Odnowienie usługi w odniesieniu do domen internetowych zarejestrowanych w 
ramach promocji „Rapid za dychę” w okresie rozliczeniowym następującym po 
okresie promocyjnym pierwszego roku korzystania z usługi będzie odbywać się na 
standardowych warunkach świadczenia usług, określonych w „Regulaminie 
świadczenia usług Sprint”, „Regulaminie rejestracji i obsługi nazw domen 
internetowych” oraz na podstawie Cennika obowiązującego w chwili rejestracji, bez 
możliwości udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez 
Sprint. 

9. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok usług oferowanych w ramach 
promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych usług z bieżącej oferty 
handlowej Sprint, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone 
zamówienie. 

10. Cena usługi VPS.Mini w promocji „Rapid za dychę” w okresie promocyjnym podana 
jest na stronie https://rapiddc.pl/ . 
 

c) dowolnego pakietu Hostingowego  w promocyjnej cenie obniżonej o 90% (w 
odniesieniu do ceny standardowej), po zastosowaniu kodu rabatowego „Rapidza10”. 

1. Umowa na zakup i utrzymanie usługi Hostingu w promocyjnej cenie obniżonej o 90% 
(w odniesieniu do ceny standardowej) po zastosowaniu kodu rabatowego 
„Rapidza10” zawierana jest na czas określony jednego roku. 

2. Okresem rozliczeniowym jest jeden rok. 

3.  Pierwszy rok korzystania z usługi Hostingu jest okresem promocyjnym. 

4. Odnowienie usługi Hostingu odbywać się na standardowych warunkach świadczenia 
Usług określonych w „Regulaminie świadczenia usługi Hostingu” oraz na podstawie 
Cennika obowiązującego w chwili rejestracji, bez możliwości udziału Uczestnika w 
innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Sprint. Odnowienie usługi 
Hostingu po zakończonym okresie promocyjnym nie jest obowiązkowe. 

5. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok usług oferowanych w ramach 
promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych usług z bieżącej oferty handlowej 
Sprint, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie. 

d)  dowolnej usługi VPS  w promocyjnej cenie obniżonej o 20% (w odniesieniu do ceny 
standardowej), po zastosowaniu kodu rabatowego „Rapidza10VPS”. 

1. Umowa na zakup i utrzymanie usługi VPS  promocyjnej cenie obniżonej o 20% (w 
odniesieniu do ceny standardowej) po zastosowaniu kodu rabatowego 
„Rapidza10VPS” zawierana jest    na czas określony jednego okresu rozliczeniowego. 

2. Okres rozliczeniowy określa Klient przy zakupie usługi VPS. Okresem  rozliczeniowym 
może być: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 1 rok. 



3. Pierwszy okres rozliczeniowy korzystania z usługi VPS jest okresem promocyjnym. 

4. Odnowienie usługi VPS będzie odbywać się na standardowych warunkach 
świadczenia Usług określonych w „Regulaminie świadczenia usługi VPS” oraz na 
podstawie Cennika obowiązującego w chwili rejestracji, bez możliwości udziału 
Uczestnika w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Sprint. Odnowienie 
usługi VPS po zakończonym okresie promocyjnym nie jest obowiązkowe. 

5. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok usług oferowanych w ramach 
promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych usług z bieżącej oferty handlowej 
Sprint, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie. 

 

2. Sprint zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

 


