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Regulamin określający zasady poleceń dokonywanych przez klientów firmy Grupa KKI-BCI Sp. z o.o.  

                                                           ( zwane dalej Programem).  

  

1. Regulamin dotyczy wyłącznie usług hostingowych  świadczonych przez  firmę Grupa  

KKI-BCI Sp. z o.o. 

2. Z Programu skorzystać mogą wszyscy klienci Grupa KKI-BCI Sp. z o.o. (osoby fizyczne, osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, której przepisy szczególne 

przyznają zdolność prawną), z wyłączenie klientów, którzy mają zawarte z Grupa KKI-BCI Sp. z o.o. 

umowy lub porozumienia partnerskie. 

3. Program dotyczy wyłącznie usług hostingowych z pakietów Ekonomic i Biznes dostępnych na 

stronie www.kki-bci.pl 

4. 4. Klient polecający innego klienta w ramach Programu ma prawo do upustu w wysokości 10% 

wartości abonamentu należnego za kolejny rok abonamentowy za każdego poleconego klienta, który 

zamówi usługę hostingową, maksymalnie jednak do 100% wartości abonamentu. 

5. Upust, o którym mowa w punkcie 4 nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi 

bądź świadczenia. 

6. W przypadku gdy klient polecający nie zawiera kolejnej umowy o świadczenie usług z Grupa 

KKI-BCI Sp. z o.o. prawo do jakiegokolwiek świadczenia lub ekwiwalentu pieniężnego mu nie 

przysługuje. 

7. Klient polecany to klient, który w przeszłości nie miał zawartej umowy o świadczenie usług z 

Grupa KKI-BCI Sp. z o.o. lub który nie ma zawartej takiej umowy od  co najmniej 3 miesięcy. 

8. Podstawą do zastosowania upustu abonamentu jest opłacone zamówienie podmiotu 

poleconego złożone na podstawie zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.kki-bci.pl 

lub za pomocą zamówienia złożonego na adres bok@kki-bci.pl 

9. Upust w abonamencie przysługuje bez względu na określony w umowie abonament – roczny 

lub miesięczny. W przypadku gdy w umowie określono abonament miesięczny upust dokonywany 

jest w okresach  miesięcznych. 

10. Upust w abonamencie dokonywany jest wyłącznie w przypadku gdy  podmiot polecany 

dokonał na rzecz Grupa KKI –BCI Sp. z o.o. opłaty abonamentu za umówioną usługę terminowo i w 

należnej wysokości. 

11. Klient będzie każdorazowo informowany drogą mailową, że z jego polecenia podmiot polecany 

dokonał zamówienia usług hostingowych oraz, że z tego tytułu przysługuje mu 10% upustu wartości 

abonamentu, o który owa w punkcie 4. 

12. Klient będzie każdorazowo informowany drogą mailową, że z jego polecenia podmiot polecany 

dokonał zamówienia usług hostingowych oraz, że z tego tytułu przysługuje mu 10% upustu wartości 

abonamentu, o którym mowa w punkcie 4. 
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