Regulamin oferty „Programy rabatowe”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin definiuje warunki oferty „Programy rabatowe” świadczonej przez firmę
ultimahost.pl Szeliga sp. j. 90-019 Łódź, Dowborczyków 25, NIP: 9671354758, REGON:
341287109, KRS: 0000423178 w ramach marki webh.pl
2. Definiując poszczególne elementy w niniejszym regulaminie, będziemy odnosili się do
wybranych pojęć:
a) Operator – firma ultimahost.pl Szeliga sp. j. świadcząca usługi w ramach serwisu
webh.pl,
b) Usługa – wydzierżawiona Klientowi przez Operatora określona usługa informatyczna
świadczona w ramach sieci Internet, dla której to usługi występuje opłata cykliczna,
c) Panel zarządzający – panel zarządzania usługami dostępny dla Klientów pod adresem
https://ssl.webh.pro/ ,
d) Klient – osoba, która posiada konto w Panelu zarządzającym.
§2 Programy rabatowe
1. Operator udostępnia Klientom ofertę o nazwie „Programy rabatowe”, która składa się na
trzy elementy: „Rabat okresowy”, „Rabat ilościowy” oraz „Rabat lojalnościowy”, dzięki
którym zakup Usług nabytych w odpowiedni sposób i/lub przez klienta o określonych
cechach skutkuje obniżeniem ceny zakupu lub przedłużenia usług.
2. Oferta jest aktywna automatycznie dla wszystkich Klientów posiadających konto w Panelu
zarządzającym.
3. W ramach oferty „Rabat okresowy” Klientowi obniżana jest cena o 10% w przypadku
nabycia usługi na rok z płatnością za cały rok z góry. Objęta rabatem jest usługa bez
dodatków. Zniżka obowiązuje dla konkretnej Usługi, zarówno przy zamówieniu jak i jej
odnowieniu. Koszt Usługi po upuście staje się podstawą do obliczania pozostałych rabatów.
Rabat liczony jest poprzez zsumowanie 12 najmniejszych jednostek czasu dla których
można zamówić daną Usługę i poprzez odjęcie od tej ceny 10% tej ceny.
4. W ramach oferty „Rabat ilościowy” Klientowi obniżana jest cena Usługi jeśli posiada
przynajmniej 2 Usługi o 2% ceny, a jeśli posiada przynajmniej 5 Usług o 5% ceny. Rabat
obowiązuje przez pierwszy rok ważności dla każdej Usługi. Wyjątkiem są serwery
dedykowane gdzie rabat obowiązuje bezterminowo.
5. W ramach oferty „Rabat lojalnościowy” klient otrzymuje rabat 5% dla wszystkich nowych
usług i odnowień usług istniejących, jeśli posiada aktywną przynajmniej jedną Usługę od
minimum roku. Oferta nie obowiązuje dla serwerów dedykowanych.
§3 Postanowienia końcowe
1. Oferta obowiązuje od 17 grudnia 2021 do odwołania.
2. Regulamin oferty i jej warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
4. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd
właściwy dla siedziby Operatora.

