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541,00 zł w pełni wpłacony 1 

 
 

Regulamin promocji “Transfer 

domeny do Domeny.pl III” 

 
I. Postanowienia ogólne  
 

1. Organizator akcji promocyjnej Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o 

Regulamin jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 

Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, Kapitał zakł./wpł.: 225 541,00 

zł.  

 

2. Podstawy akcji promocyjnej Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin (zwany 

dalej „Regulaminem”), a w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, stosuje się Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz przepisy 

obowiązujących ustaw.  

 

3. Czas trwania promocji Akcja promocyjna "Transfer domeny do Domeny.pl III” trwa od 5 lipca 

2011 do odwołania.  

 

4. Uczestnicy akcji promocyjnej Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin może być osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający co 

najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którym przysługuje prawo do nazwy 

domeny zarejestrowanej lub utrzymywanej w odpowiednim rejestrze domen za pośrednictwem 

Organizatora. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą 

zawierać umowy na podstawie Regulaminu, o ile uprawniony przedstawiciel takiej osoby wyrazi 

na to zgodę.  

 

II. Zasady promocji  
 

1. Akcja promocyjna "Transfer domeny do Domeny.pl III" dotyczy wszystkich domen polskich, 

globalnych i europejskich, przetransferowanych w terminie od 30 marca 2018 r. w ramach 

promocji „Transfer domeny do Domeny.pl III”.  

 

2. Odnowienie domeny w ramach promocji "Transfer domeny do Domeny.pl III" nastąpi po 

opłaceniu faktury proforma wystawionej przez cyber_Folks S.A.  

 

3. Kolejne przedłużenie utrzymania domeny w ramach promocji "Transfer domeny do Domeny.pl 

III", będzie odbywać się na standardowych warunkach zakupu i na podstawie cennika 

obowiązującego w chwili odnowienia. Rabat na ceny odnowień domen w ramach promocji 

"Transfer domeny do Domeny.pl III", nie podlega wymianie na równowartość pieniężną lub inne 

usługi oferowane przez cyber_Folks S.A. 


