Termenii și condițiile promoției “Black
Friday 2021”
1. Termenii și condițiile de mai jos reglementează promoția ”Black Friday 2021”.
2. Participarea la promoție înseamnă că clientul își exprimă acordul de a respecta termenii și
condițiile promoției.
3. Organizatorul promoției este: WebWaver Maciej Czajkowski (WebWave), cu sediul pe str.
Sucharskiego 3/5, 01-390 Varșovia.
4. Pentru a participa la promoție, participanții trebuie să dețină un cont WebWave.
5. Conform termenilor acestei promoții, participanții beneficiază de reduceri:
a. 50% reducere pentru activarea planurilor premium în cazul site-urilor noi
b. 50% reducere pentru activarea planurilor premium în cazul site-urilor al căror plan
Premium a expirat cu peste 14 zile în urmă
c. 50% la cumpărarea planurilor Premium en-gros de 3 și de 10 planuri Premium
d. 33% pentru cumpărarea contului Agency
6. Pentru a participa la promoție, utilizatorii trebuie să:
a. Își creeze sau să dețină un cont WebWave
b. Activeze codului promoțional în Panoul Webmaster
7. Promoția este valabilă doar pentru:
a. Site-urile noi create
b. Site-urile al căror plan Premium a expirat cu peste 14 zile în urmă
c. Achiziționarea planurilor Premium en-gros 10 planuri Premium
d. Activarea contului Agency pentru utilizatorii care nu au mai avut contul Agency
activat mai devreme.
8. Promoția este disponibilă până pe 2021-11-29, 23:59.
9. Reducerea este valabilă doar pentru achiziționarea planurile premium de 12 luni.
10. Beneficiile care rezultă din promoție nu pot fi transferate pe o altă persoană.
11. Reducerile nu pot fi cumulate cu alte oferte promoționale.
12. WebWave își rezervă dreptul de a modifica, a anula termenii și condițiile promoției în orice
moment, fără informarea prealabilă a participanților.
13. Rugăm să expediați la adresa contact@webwave.ro toate reclamațiile și sesizările
referitoare la promoție.Legea aplicabilă este legea țării sediului WebWave.
14. Participarea la promoție înseamnă că utilizatorul își exprimă acordul de a respecta termenii
și condițiile promoției.
15. Toate prețurile de mai sus sunt afișate în formă net, și sunt calculate în baza
abonamentului de 12 luni.

