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Regulamin promocji „Darmowy Hosting w Kru.pl” 
 
 

I. Postanowienia wstępne: 
 

1. Cel promocji: Zapoznanie się Klienta z usługami oferowanymi przez markę Kru.pl, której 
właścicielem jest EUROIX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. E. Radzikowskiego 3, NIP: 9512360611, 
KRS: 0000434320, REGON: 146203721, kapitał zakładowy: 5000,00 zł (w całości wpłacony) – zwaną 
w dalszej części Kru.pl 

 
2. Zobowiązania stron: Kru.pl zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z warunkami 

określonymi w Regulaminie, a Klient do korzystania z usługi zgodnie  z Regulaminem. 
 

3. Występujące definicje: 
 

a) Konsument - Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
b) Firma - osoba fizyczna nabywająca usługę w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą lub zawodową, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. 

  
 Zwani dalej Abonentem 
 

II. Organizator promocji: 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Darmowy Hosting w Kru.pl” jest EUROIX Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie ul. E. Radzikowskiego 3, NIP: 9512360611, KRS: 0000434320, REGON: 146203721, kapitał 
zakładowy: 5000,00 zł (w całości wpłacony) 

 
III. Uregulowania promocji: 

 
1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin „Darmowy Hosting w Kru.pl”, który jest 

jednocześnie dokumentem określającym zasady promocji. Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej Kru.pl 

 
2. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient - Konsument, jak i Firma który zarejestruje konto w 

Panelu Klienta Kru.pl i w okresie trwania promocji dokona zamówienia usługi: 
 

a) Darmowy Hosting 
  

i spełni warunki określone w Regulaminie „Darmowy Hosting w Kru.pl”, w szczególności w punkcie 
V.  
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IV. Czas trwania promocji: 
 

1. Promocja „Darmowy Hosting w Kru.pl” dotyczy usługi oferowanej przez Kru.pl wymienionej w pkt 
III. 2. od dnia 22.04.2020 r. do odwołania. 

 
2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi, o której mowa w punkcie IV. 1. 

za pośrednictwem strony internetowej Kru.pl 
 

V. Zasady promocji : 
 
1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji „Darmowy Hosting w Kru.pl” jest posiadanie aktywnego 

konta w Kru.pl  
 

2. Abonent zobowiązuje się do umieszczenia w stopce serwisu zwrotu: "Hosting zapewnia Kru.pl" z 
linkiem DO FOLLOW https://www.kru.pl na nazwie "Kru.pl". 

 
 

3. Abonent może korzystać bezpłatnie z pakietu hostingowego “Darmowy Hosting w Kru.pl” zgodnie 
z jego parametrami. Pakiet hostingowy jest świadczony zgodnie z regulaminem usług 
świadcoznych przez Kru.pl - Euroix dostępnym w serwisie www.kru.pl. Konta hostingowe 
zakupione w ramach promocji pozostają bezpłatne aż do odwołania.  
 

4. Pakiet hostingowy „Darmowy Hosting w Kru.pl” uruchamiany jest wyłącznie w subdomenie 
*.freekru.pl. Ingerencja w zmianę domeny skutkuje zablokowaniem konta hostingowego. 

 
5. Datą decydującą o udziale w promocji „Darmowy Hosting w Kru.pl” jest data zamówienia usługi na 

stronie internetowej Kru.pl 
 

6. Regulamin z dnia 22.04.2020 r. 
  

 


