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    Regulamin akcji „Black Friday 2016” 

   

Organizatorem akcji „Black Friday 2016” jest serwis SeoStation; właścicielem serwisu jest firma Wake 

App Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-696 Olsztyn, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000414216, 

z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 5000 zł, nr NIP 739-385-34-23, nr REGON 281381151, 

zwana dalej Administratorem lub Właścicielem. 

      §1 

1. Akcja jest skierowana do wszystkich obecnych i nowych klientów SeoStation, którzy w dniu trwania 

akcji, tj. 25.11.2016 r. (piątek), dokonają:  

a. przedłużenia/zmiany obecnie trwającego pakietu SeoStation i jego opłacenia lub 

b. zakupu nowego pakietu SeoStation i jego opłacenia,  

na zasadach szczegółowo opisanych w §2. 

      §2 

1. Każda osoba, która w dniu trwania akcji, tj. 25.11.2016 r., przedłuży/zmieni obecnie trwający 

pakiet lub zakupi nowy pakiet SeoStation na dowolną kwotę i jednocześnie tego samego dnia dokona 

opłaty (decydująca będzie data rozpoczęcie transakcji) w ramach jednego konta otrzyma za darmo 

bonus w postaci: 

- „Listy stron dofollow vol. 3.0 - blogi z wtyczką CommentLuv”, opracowaną przez Martę Gryszko 

(Lexy) z dn. 24.11.2016 (wartośd listy poza akcją wynosi 50 zł brutto). 

      §3 

1. Jedna osoba może w ramach jednego konta dokonad dowolnej liczby przedłużeo, mimo to otrzyma 

jedną „Listę stron dofollow vol. 3.0 - blogi z wtyczką Comment Luv”. 

2. W przypadku uczestników akcji, którzy zdecydują się przedłużyd  działanie pakietów SeoStation, z 

których aktualnie korzystają, pozostałe do wykorzystania dni obecnego abonamentu oraz okres 

nowego przedłużenia zostaną zsumowane. 

      §4 

1. Akcja trwa tylko w dniu 25.11.2016 r. (piątek) od godz.  00:00:01 do godz. 23:59:59. 

      §5 

1. Przydzielanie bonusów wymienionych w §2 będzie się odbywad w dn. 29.11.2016 r. (wtorek) za 

pośrednictwem poczty  elektronicznej, na adres e-mail podany w Danych Konta użytkownika 

SeoStation. 

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany bonusu na gotówkę lub innego rodzaju bonus. 

      §6 
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1. Niniejszy regulamin może zostad zmieniony w trakcie trwania akcji – zmiany te nie będą miały 

jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników akcji. 

2. Wszelkie zapytania i reklamacje dot. przebiegu akcji można kierowad, korzystając z formularza 

zamieszczanego na stronie: http://www.seostation.pl/kontakt.html. 

3. Pełen Regulamin Serwisu SeoStation, obowiązujący wszystkich klientów SeoStation, jest dostępny 

na stronie: http://www.seostation.pl/regulamin.html. 
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