Regulamin promocji „Zimowe Okazje”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin promocji „Zimowe Okazje” określa zakres, warunki oraz zasady korzystania
przez Uczestników z promocyjnej oferty Organizatora w zakresie świadczonej przez niego
usługi rejestracji nazw domen internetowych, ich obsługi w rejestrach domen polskich „.pl”
(zwanej dalej jako „Usługa”) oraz usługi hostingu wirtualnego.
1.2 Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”),
a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się Regulamin świadczenia usług
Domeny.pl (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”), Regulamin rejestracji i obsługi nazw
domen internetowych Domeny.pl, Regulamin usług hostingowych Domeny.pl oraz przepisy
obowiązujących ustaw.
1.3 Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin jest Domeny.pl sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marcika 27/C-D, 30-443 Kraków, nr KRS 0000175791,
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał
zakładowy 50.000 zł: NIP 6792772660, REGON: 356739962.
1.4 Oferta promocyjna, do której stosuje się Regulamin, nie może łączyć się z innymi ofertami
promocyjnymi Organizatora.

2. Uczestnicy akcji promocyjnej
2.1 Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin może być każda osoba lub podmiot,
posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia umowy
(zwany w Regulaminie: „Uczestnikiem”), do której zastosowanie ma Regulamin.

3. Czas trwania promocji
3.1 Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 14.12.2017 godz. 00:01
do odwołania.

4. Warunki promocji
4.1 W ramach promocji, Uczestnik może złożyć zamówienie na świadczenie Usług w
odniesieniu do jednej domeny internetowej polskiej - „.pl” zarządzanej przez NASK będącej w
ofercie DOMENY. PL sp. z o. o. i zamówionej w czasie trwania promocji, w ramach promocji
„Zimowe Okazje”.
4.2 Umowa w ramach promocji „Zimowe Okazje” zawierana jest na czas określony jednego
roku. Oferta promocyjna „Zimowe Okazje” ma zastosowanie tylko dla nowych kont
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hostingowych i nie ma zastosowania do zamówień, w których Uczestnik wskazał czas trwania
umowy przekraczający okres jednego roku lub wskazał większa liczbę domen niż określona w
pkt. 4.1.
4.3 Okresem rozliczeniowym jest jeden rok.
4.4 Uczestnik promocji otrzymuje w pierwszym roku korzystania z Usługi:
a) 100% rabatu względem ceny standardowej dla domeny, która wynosi: „.pl”- 99,99 zł netto
b) 70% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu MINI, która wynosi: 239,88 zł netto,
c) 70% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu MEDIUM, która wynosi: 359,88 zł
netto
d) 70% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu MAX, która wynosi: 719,88 zł netto
e) 70% rabatu względem ceny standardowej dla hostingu ULTIMATE, która wynosi: 959,88
zł netto
4.5 Rabat, o którym mowa w pkt. 4.4, nie podlega wymianie na równowartość pieniężną lub
inne usługi oferowane przez Organizatora.
4.6 Odnowienie Usługi na kolejny okres rozliczeniowy nie jest obowiązkowe. Uczestnik może
odnowić Usługę na kolejny okres rozliczeniowy.
4.7 Rezygnacja z odnowienia Usługi oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie i wykasowanie
zamówionej przez Uczestnika domeny z rejestru domen.
4.8 Przeniesienie domeny, która została zamówiona w promocji „Zimowe Okazje”, pomiędzy
Uczestnikami, którzy skorzystali z oferty promocyjnej Organizatora formułowanej na
podstawie niniejszego Regulaminu, przed upływem pierwszego roku trwania umowy,
zobowiązuje Uczestnika przejmującego domenę do wniesienia opłaty uzupełniającej w
wysokości standardowej ceny świadczenia Usługi za jeden rok z dnia złożenia zamówienia.
4.9 Przeniesienie świadczenia Usługi (Transfer domeny) w odniesieniu do domeny
zarejestrowanej w promocji „Zimowe Okazje” do innego usługodawcy przed odnowieniem
Usługi na okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym roku korzystania z
Usługi, zobowiązuje Uczestnika do wniesienia opłaty uzupełniającej w wysokości
standardowej ceny świadczenia Usługi za jeden rok z dnia złożenia zamówienia.
4.10 Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok Usług oferowanych w ramach promocji
złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych Usług z bieżącej oferty handlowej Organizatora,
odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie.
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