
 

Regulamin Promocji PositiveSSL za pół ceny 
 

1. Z Promocji mogą skorzystać Użytkownicy w okresie od 07.01.2016r. (włącznie) do 
odwołania.  

2. Certyfikatem Promocyjnym może być wyłącznie certyfikat wymieniony w Tabeli 1., za 
który pobierana jest kwota Ceny Promocyjnej zgodnie z tą tabelą.  
 

Rodzaj 
certyfikatu 

Ilość domen w 
certyfikacie 

Ważność 
certyfikatu C 

Wartość  Cena 
Promocyjna 

Sectigo 
PositiveSSL 

1  1 rok  99 zł  49,5 zł 

Sectigo 
PositiveSSL 

1  2 lata  198 zł  128,70 zł 

Tabela 1. 

 
3. Cena Promocyjna certyfikatu obejmuje tylko zamówienie certyfikatu na wybrany 

okres Ważności Certyfikatu.  
4. Promocja naliczana jest od wartości zamówionego certyfikatu, w przypadku 

zamówienia na 1 rok jest to cena 99 (zł) x 50%. W przypadku promocji na dwa lata 
cena naliczana jest od kwoty 198 zł, gdzie za pierwszy rok zaliczana jest promocja 
50%, a dodatkowo za okres 2 lat doliczana jest promocja 10%, suma promocji liczona 
jest zatem z dwóch kwot 198 (zł) x 90%  = 178,20 odjąć kwotę promocji za pierwszy 
rok: 99 (zł) x 50% = 49,50. Zatem cena końcowa wynosi 128,70 zł netto.  

5. Dla jednej nazwy domeny zamówiony może być tylko jeden certyfikat w Cenie 
Promocyjnej. Przedłużenie certyfikatu wykonywane jest z pominięciem Promocji.  

6. Certyfikat Promocyjny zostanie zamówiony niezwłocznie po zaksięgowaniu całkowitej 
wpłaty za wystawioną fakturę zawierającą opłatę w wysokości Ceny Promocyjnej.  

7. W przypadku wyrażenia takiej chęci przez Użytkownika lub niemożliwości instalacji 
Certyfikatu Promocyjnego na serwerze Użytkownika, certyfikat wraz z kluczem 
prywatnym certyfikatu zostaje wydany Użytkownikowi do jego dyspozycji.  

8. Certyfikat Promocyjny może być zamówiony wyłącznie dla nazwy domeny, dla której 
nie był zamówiony wcześniej certyfikat w ramach innej promocji.  

9. Promocja może łączyć się z innymi promocjami z zastrzeżeniem punktu 8.  
10. Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie 

„Regulamin Usług Hostingowych”. 

 
STRONA 1 / 1 

 


