REGULAMIN PROMOCJI obowiązuje od 01.08.2022 do dnia 30.09.2022
„APACZKA PRO BRAND w promocyjnej cenie”
§1
1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu Promocji „APACZKA PRO BRAND w promocyjnej
cenie” (dalej również jako: „Regulamin”) jest określenie specjalnych promocyjnych warunków
świadczenia przez Apaczka usług w ramach pakietu „Apaczka PRO Brand”, tzn. usług wskazanych
w postanowieniach Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług w Ramach Usługi „Apaczka PRO
Brand”, w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.apaczka.pl (dalej
również jako: „Serwisu”) dla wybranych Klientów Spółki.

2.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Apaczka PRO BRAND (dalej również jako: „Regulamin PRO Brand”).

3.

Organizatorem promocji przewidzianej Regulaminem jest Spółka Wolante Investments
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02797

Warszawa,

prowadzonego

wpisaną do
przez

rejestru przedsiębiorców Krajowego

Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy,

XII

Rejestru
Wydział

Sądowego

Gospodarczy

KRS pod numerem KRS: 0000678992, REGON: 367328934, NIP: 8971840043 (dalej: „Wolante”
lub „Apaczka”).
§2
Warunki promocji
1.

Możliwość skorzystania z Promocji przewidzianej Regulaminem dotyczy Klientów o odpowiednim
statusie. Klienci, których dotyczy możliwość skorzystania z Promocji, otrzymają stosowne
powiadomienia w Panelu Klienta, jak również podczas aktywacji Usługi pojawi się informacja o
możliwości jej aktywacji na warunkach cenowych zgodnie z ust. 3.

2.

Dla pozostałych Klientów, nieujętych w ust. 1, wiążące są warunki cenowe wynikające
z postanowień Regulaminu Promocji oraz Cennika.

3.

Apaczka oferuje korzystanie z Usługi na promocyjnych warunkach. Opłata abonamentowa za
Pakiet „Apaczka PRO Brand” (dalej także jako: „Pakiet”) – 19,00 zł netto za jeden miesiąc
(zwany także: Okresem Rozliczeniowym).

4.

Cena wskazana w ust. 3 pkt. jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT według
obowiązującej stawki na dany dzień.
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5.

Za możliwość korzystania z Pakietu, Apaczka naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym
Regulaminem. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Promocji, o ile Klient nie dokona
rezygnacji z usługi stosownie do postanowień § 3, za Usługi świadczone w ramach Pakietu
Apaczka naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym Regulaminem Promocji lub Cennikiem.

6.

Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 01.08.2022 do dnia 30.09.2022 godz. 23:59:00
i obejmuje tych Klientów, którzy skorzystali z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu
promocji „APACZKA PRO BRAND” oraz przed upływem terminu płatności faktury uregulowali
opłatę wskazaną w ust. 3.

7.

Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji
organizowanych przez Apaczka.
§3
Rezygnacja

1.

Klient może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie, przy czym dostęp
do Usług dostępnych w ramach Promocji będzie zapewniony do końca Okresu Rozliczeniowego,
w którym nastąpiła rezygnacja.

2.

W przypadku rezygnacji Klient nie jest uprawniony do zwrotu środków za aktywowane, rozpoczęte
lub zlecone Usługi. W przypadku Konsumentów, zastosowanie w tej sytuacji znajduje przepis art.
38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), zgodnie
z którym prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego
terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Apaczka o utracie prawa
odstąpienia od Umowy.

3.

W celu rezygnacji należy wykonać odpowiednie czynności w zakładce „Apaczka PRO” w Systemie.
§4
Postanowienia końcowe

1.

Po nastąpieniu terminu końcowego obowiązywania Promocji, wskazanego w § 2 ust. 6, Promocja
APACZKA PRO BRAND w promocyjnej cenie wygasa, a wraz z nią przestają obowiązywać
postanowienia niniejszego Regulaminu. W szczególności przestaje obowiązywać promocyjna
stawka wskazana w postanowieniu § 2 ust. 3, a w jej miejsce obowiązuje stawka wskazana w
Regulaminie Promocji.
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2.

Apaczka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym również do wydłużenia
lub skrócenia terminu obowiązywania Promocji APACZKA PRO BRAND w promocyjnej cenie
na zasadach określonych w Regulaminie.

3.

Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Promocji podlegają
przepisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r -. Kodeks cywilny, w przypadku zaś Usług
w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy prawa polskiego, jeżeli międzynarodowe przepisy
nie stanowią inaczej.
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