
Regulamin Black Week w SeoStation
Warunki Promocji „Black Week”

W dniach 24 listopada-2 grudnia 2022 r. Organizator umożliwia nowym Klientom skorzystanie z
25% rabatu na zakup jednego z pakietów wskazanych na podstronie
https://www.seostation.pl/wersje.html

Webmaster- 27,75 zł brutto/miesiąc zamiast 37 zł brutto/miesiąc.
Specialist: 42,75 zł brutto/miesiąc zamiast 57 zł brutto/miesiąc.
Pro: 95,25 zł brutto/miesiąc zamiast 127 zł brutto/miesiąc.
Enterprise: 125,25 zł brutto/miesiąc zamiast 167 zł brutto/miesiąc.

Do niniejszej promocji stosuje się odpowiednio postanowienia poniższych Warunków Promocji „Black
Week”

Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Organizatorem Promocji „Black Week” jest Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul.
Królewny Śnieżki 18 (dalej również: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest w serwisie Organizatora dostępnym pod adresem
www.seostation.pl. W Promocji mogą uczestniczyć użytkownicy serwisu, którzy spełniają
warunki zawarte w powyższym regulaminie.

3. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z rabatu dla nowych kont obniżającego
cenę produktów wskazanych na podstronie: https://www.seostation.pl/wersje.html

4. Promocja obowiązuje od 24.11.2022 do 02.12.2022r. do godziny 24:00. (dalej również: „Czas
Trwania Promocji”).

5. Rejestrując konto w serwisie w trakcie trwania promocji użytkownik akceptuje warunki
korzystania z serwisu https://www.seostation.pl/regulamin.html oraz warunki i regulamin
samej Promocji.

6. Usługa jest świadczona bezpośrednio od momentu dokonania płatności.
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7. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie jej trwania:

a) nie posiadać aktywnego, płatnego konta w serwisie SeoStation
b) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
c) wybrać jeden z dostępnych pakietów na podstronie
https://www.seostation.pl/wersje.html i zarejestrować konto w serwisie podając niezbędne
dane.

d) dokonać płatności za pakiet na wybrany okres czasu.

6. W ramach Promocji cena za pakiet zakupiony przez Uczestnika Promocji zostanie
pomniejszona wg. poniższych wytycznych.:

● Webmaster- 27,75 zł brutto/miesiąc zamiast 37 zł brutto/miesiąc.
● Specialist: 42,75 zł brutto/miesiąc zamiast 57 zł brutto/miesiąc.
● Pro: 95,25 zł brutto/miesiąc zamiast 127 zł brutto/miesiąc.
● Enterprise: 125,25 zł brutto/miesiąc zamiast 167 zł brutto/miesiąc.

7.  Dodatkowo Uczestnik Promocji może skorzystać z rabatu przysługującego za okres
przedłużenia usługi wg. poniższych wytycznych.

-5 % za przedłużenie pakietu na okres 3 miesięcy
-10% za przedłużenie pakietu na okres 6 miesięcy
-15% za przedłużenie pakietu na okres 12 miesięcy

8. Warunkiem utrzymania promocyjnej ceny pakietu jest utrzymywanie ciągłości pakietu (płatnej
wersji usługi w wybranym pakiecie).

9. Po wygaśnięciu pakietu (upłynięciu terminu obowiązywania opłaconego pakietu) cena pakietu
ulega zmianie.

10. Uczestnik Promocji może posiadać tylko jedno konto w serwisie i może wybrać tylko jeden
pakiet promocyjny.

11. Do uczestnictwa w promocji uprawnieni są także użytkownicy posiadający w momencie trwania
promocji darmowe konto “Free”, których konto nie miało aktywnej płatności co najmniej 60 dni
wstecz od daty rozpoczęcia promocji.

12. Proces rezygnacji z usługi zawartej podczas trwania promocji jest tożsamy z zawartym w
regulaminie serwisu https://www.seostation.pl/regulamin.html

13. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL:
https://www.seostation.pl/images/download/Regulamin_Black_Week_w_SeoStation.pdf
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