
          

Regulamin promocji "Rozwijaj swój biznes z Adwords": 

 

§1 ORGANIZATOR 

Organizatorem akcji promocyjnej "Rozwijaj swój biznes z Adwords" (dalej: oferty promocyjnej, 

promocji) jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 

Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 852210325, z kapitałem zakładowym w kwocie 

1 197 600 złotych w całości opłaconym (zwana dalej: Organizatorem). 

 

§2 PODSTAWY PROWADZENIA PROMOCJI 

 

1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w 

sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl, 

dostępny na stronie https://regulaminy.home.pl/Regulamin-sieci-home-pl-20141216.pdf. 

2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora.  

 

§3 OFERTA PROMOCYJNA 

 

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. 

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany oferty promocyjnej na stronie internetowej 

Organizatora, gdzie zamieszczona jest informacja o ofercie promocyjnej. 

 

§4 CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 

1. Oferta promocyjna trwa od dnia 22.10.2014 roku do odwołania. 

2. Organizator jest uprawniony do odwołania oferty promocyjnej w każdym czasie. Informacja o 

odwołaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora gdzie zamieszczona jest 

informacja o ofercie promocyjnej. 

 

 

 

 



          

 

§5 UCZESTNICY 

 

1. Oferta promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających 

zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:  

a. zaakceptowały niniejszy Regulamin, oraz 

b. zaakceptowały Regulamin sieci home.pl, oraz 

c. otrzymały od Organizatora i nie wykorzystały kuponu Google Adwords przyznanego im 

przy zakupie usługi Organizatora na podstawie Regulaminu 

https://home.pl/promocje/adwords/regulamin-kupony, oraz 

d. dokonają zasilenia konta Google Adwords kwotą co najmniej 130 złotych.  

2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin. 

3. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności 

za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas 

zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej. 

 

§6 ZASADY PROMOCJI 

1. Uczestnik, który spełnił wymogi określone w § 5 Regulaminu  jest uprawniony do otrzymania 

kuponu Google Adwords o wartości 300 zł  oraz: 

a. wsparcia przy otworzeniu konta Google Adwords, 

b. wsparcia przy utworzeniu 1 kampanii, zawierającej max 2 grupy reklam oraz 10 słów 

kluczowych, 

c. wsparcia przy optymalizacji kampanii, o której mowa w lit. b przez okres 2 tygodni od dnia 

rozpoczęcia kampanii. 

2. Wartości kuponu Google Adwords, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit c oraz kuponu Google 

Adwords, o którym mowa w pkt 1 powyżej nie sumują się. W przypadku skorzystania z 

niniejszej promocji wartość obu kuponów, o których mowa w zdaniu poprzednim wynosi 

łącznie 300 zł.   

3. Kupon Adwords, o którym mowa w pkt 1 powyżej wraz z instrukcją aktywacji konta Adwords 

zostanie wysłany Uczestnikowi droga mailową na adres email Uczestnika podany w odpowiedzi 

na maila od dedykowanego konsultanta home.pl 

4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika woli skorzystania ze wsparcia w zakresie opisanym 

w pkt 1 lit. a-c powyżej,  Uczestnik upoważni  Organizatora do dostępu do utworzonego  konta 

Adwords Uczestnika poprzez przesłanie Organizatorowi w drodze wiadomości email 



          

identyfikatora Uczestnika (klienta) konta AdWords oraz  zaakceptowanie przez Uczestnika 

zaproszenia od home.plmck@gmail.com. Udostępnienie przez Uczestnika danych 

Organizatorowi, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje w celu świadczenia przez 

Organizatora wsparcia, o którym mowa w pkt 1 lit. a-c powyżej.  

5. Po zakończeniu działań optymalizacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. c Uczestnik otrzyma 

w drodze wiadomości email instrukcje w zakresie postępowania w przedmiocie wyłączenia 

Organizatorowi dostępu do konta Adwords Uczestnika. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kampanii dokonane wyłącznie przez 

Uczestnika bez wiedzy i udziału (konsultacji) Organizatora. Zmiany te obejmują wstrzymanie 

kampanii, zmianę budżetu dziennego,  stawek za słowo kluczowe, dodanie nowych słów 

kluczowych, dodanie nowych kampanii i tekstów reklam. O dokonaniu zmian opisanych w 

zdaniu poprzednim Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora w trybie 

wiadomości elektronicznej na adres e-mail adwords@home.pl w terminie 1 dnia od dnia ich 

dokonania. W przypadku gdy Uczestnik dokona zmian opisanych w zdaniu drugim bez wiedzy 

i udziału (konsultacji) oraz poinformowania o nich Organizatora w sposób opisany w zdaniu 

poprzednim, umowa w zakresie usług opisanych w pkt  1 lit c zostaje rozwiązana w trybie 

natychmiastowym, z tym że kupon Google Adwords, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. c  pozostaje 

aktywny i Uczestnik może wykorzystać go samodzielnie. 

 

 

W promocji Kupon AdWords obowiązują następujące zasady: 

1. Oferta jest skierowana wyłącznie do nowych użytkowników serwisu Google AdWords. 

2. Kupon należy aktywować do 14 dni po założeniu konta w Google AdWords. 

3. Emisja reklam, których koszt przekracza kwotę promocyjną, będzie opłacana przez użytkownika. 

4. Skorzystanie z oferty wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu Google AdWords. 

5. Kwota promocyjna nie może być przedmiotem zbycia, sprzedaży lub barteru. 

6. Oferta może zostać odwołana w dowolnym momencie przez Google Inc., bez podawania powodów. 

7. Każdy użytkownik może wykorzystać tylko jedną kwotę promocyjną. 

8. Promocja trwa do odwołania. 

9. Udział w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji. 


