1. Organizatorem promocji "Początek" jest:
Tomasz Rzepka, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka z siedzibą
w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 33-100 Tarnów, NIP: 8551511019,
REGON: 320536490;
Arkadiusz Nowara, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Arkadiusz Nowara z
siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 33-100 Tarnów, NIP:
6423146748, REGON: 243037153;
prowadzący łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ADMIN.NET.PL
Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., z siedzibą w Tarnowie, adres: adres: ul. Bitwy pod Monte
Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców
korzystających z usług Small.pl.
3. Podstawą określającą warunki promocji "Początek" jest tylko i wyłącznie poniższy regulamin
promocji. Bezpośredni link do regulaminu promocji https://small.pl/download/PromocjaPoczatek.pdf.
4. Promocja trwa od 29.04.2021 godziny 20:30 do 31.12.2021 godziny 23:59.
5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez
podania przyczyny.
6. Przedłużenie konta uprzednio zakupionego w promocji odbywa się po pełnej cenie z aktualnej w
danym terminie oferty.
7. Opłata za uruchomienie konta testowego nie podlega promocji. W przypadku skorzystania z
okresu testowego promocja naliczana jest od pierwszego odnowienia usługi (opłaconego w trakcie
trwania promocji).
8. Z promocji można skorzystać tylko i wyłącznie opłacając zamówione nowego konta
hostingowego Small.pl przy pomocy przelewu bankowego, PayPal lub płatności online (PayU) na
okres 12 miesięcy. Aby skorzystać z promocji opłacenie zamówienia należy zainicjować poprzez
panel płatności platnosci.admin.net.pl. Zamówienie na warunkach promocyjnych musi zostać
opłacone do 02.01.2022 godziny 23:59.
W przypadku otrzymania zapłaty (w kwocie promocyjnej) po wskazanych terminach zamówienie
nie będzie uznane, a wpłata zostanie cofnięta.
9. Konta zakupione w ramach promocji podlegają tak jak wszystkie inne konta regulaminowi:
https://small.pl/download/Regulamin%20Small.pdf.
10. Opłaty za nowe konta w promocji podane są w systemie płatności (dostępnym pod adresem
https://platnosci.admin.net.pl/) pod normalnymi (przekreślonymi) cenami oraz na stronie
https://small.pl/#oferta i stanowią one 50% dotychczasowej ceny.
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11. Opłaty za przedłużane konta w promocji podane są w systemie płatności (dostępnym pod
adresem https://platnosci.admin.net.pl) po dodaniu zamówienia do koszyka.
12. Promocja nie obejmuje innych usług niż nowe konta hostingowe Small.pl.
Regulamin opublikowany w dniu 29.04.2021 r. o godzinie 20:30, wchodzi w życie 29.04.2021 r. o
godzinie 20:30.

2

