regulamin
promocji "Większa przestrzeń na Twój biznes"

Postanowienia ogólne
1. Promocja „"Większa przestrzeń na Twój biznes", zwana dalej „Promocją”, umożliwia Abonentowi skorzystanie ze zwiększonej przestrzeni dyskowej
w usłudze Pakiet Hostingowy Orange Office w opcji pakiet Standardowy, Rozszerzony lub Premium, zwanej dalej „Usługą”, świadczonej przez Orange
Polska S.A., zwaną dalej „Orange”, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do odwołania. Orange zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub przedłużenia okresu
trwania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn.
3. Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów, którzy:
1) korzystają z jednej z następujących usług: Neostrada Biznes, Dostęp do Internetu DSL lub Biznes Pakiet, oraz
2) posiadają aktywną usługę Pakiet hostingowy Standard, Rozszerzony lub Premium oraz
3) otrzymali od Orange propozycję skorzystania z Promocji przy użyciu panela administracyjnego Orange Office dostępnego pod adresem
https://office.orange.pl/administrator lub poczty elektronicznej oraz
4) wyrazili zgodę na otrzymywanie od Orange newslettera dotyczącego usług Dostęp do Internetu DSL, Biznes Pakiet i usług powiązanych.

Przedmiot Promocji
4. Promocja polega na zwiększeniu przestrzeni dyskowej Usługi bez dodatkowej opłaty zgodnie z poniższą tabelą:
Pakiet hostingowy Standard

10 GB

Pakiet hostingowy Zaawansowany

50 GB

Pakiet hostingowy Premium

100 GB

5. Każdy Abonent Pakietu hostingowego Standard, który skorzysta z Promocji ma dodatkową możliwość skorzystania z funkcjonalności wideokonferencji
przez pierwszy miesiąc od aktywacji promocji.
6. Przystąpienie do Promocji odbywa się poprzez wyrażenie przez Abonenta zgody na skorzystanie z Promocji oraz na natychmiastowe rozpoczęcie przez
Orange świadczenia Usługi na warunkach Promocji. Oświadczenie o wyrażeniu zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać złożone
najpóźniej do końca dnia obowiązywania Promocji z wykorzystaniem interaktywnego formularza umieszczonego w panelu administracyjnym Orange Office
lub zawartego w wiadomości wysłanej przez Orange do Abonenta przy użyciu poczty elektronicznej.
7. Warunki promocyjne, określone w niniejszym regulaminie, zostaną aktywowane począwszy od dnia w którym Orange, za zgodą Abonenta, rozpoczęła
świadczenie Usługi na warunkach Promocji i będą obowiązywać przez okres świadczenia Usługi o ile Abonent spełnia warunki o których mowa w ust. 3
pkt 1, 2 i ust. 8, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

Warunki skorzystania z Promocji
8. Abonenci korzystający z Promocji mają obowiązek aktualizowania podanego adresu e-mail w panelu administracyjnym. W przypadku weryfikacji przez
Orange, że podany adres e-mail nie jest aktualny, Abonent traci prawo do korzystania ze zwiększonej przestrzeni dyskowej i wraca automatycznie do
oferty podstawowej. Orange zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności adresu e-mail w każdym momencie trwania promocji.
9. Z Promocji są wykluczeni Abonenci , którzy w okresie trwania Promocji dokonają migracji z jednego z płatnych Pakietów hostingowych Orange Office na
bezpłatny Pakiet hostingowy Standardowy.
10. Abonenci Pakietów hostingowych Zaawansowany lub Premium, którzy skorzystają ze zwiększonej przestrzeni dyskowej i następnie dokonają migracji do
Pakietu hostingowego Standardowy tracą prawo do korzystania z Promocji.

Postanowienia końcowe
11. Promocja może być łączona z innymi promocjami lub akcjami o ile umowa o świadczenia usług o których mowa w ust. 3 pkt 1) lub regulaminy takich
promocji czy akcji nie stanowią inaczej.
12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte odpowiednio w umowach, cennikach
oraz regulaminach świadczenia usług o których mowa w ust. 3 pkt 1), obowiązujących Abonenta.

