Regulamin promocji “Testuj i rejestruj domeny DNT II”
I.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin promocji „Testuj i rejestruj domeny DNT II” określa zakres, warunki oraz zasady
korzystania przez Uczestników z promocyjnej oferty Organizatora w zakresie świadczonej
przez niego usługi testowania oraz właściwej rejestracji nazw domen internetowych i ich
obsługi w rejestrze domen „.pl” (zwanej dalej jako „Usługa”).
2. Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), a w
sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, stosuje się Regulamin świadczenia usług przez
Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”) oraz
przepisy obowiązujących ustaw.
3. Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin jest Domeny.pl sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marcika 27, 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.
4. Oferta promocyjna, do której stosuje się
II.

Uczestnicy akcji promocyjnej

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.
2. Akcja promocyjna „Testuj i rejestruj domeny DNT II” dotyczy Uczestników, którzy biorąc
czynny udział w usłudze „Testowanie domen (DNT)” dokonali testowej rejestracji domeny
„.pl” w terminie od 5 kwietnia 2011, od godz. 10.00.
III.

Czas trwania promocji

Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 5 kwietnia 2011, od godz.
10.00, do odwołania.
IV.

Warunki promocji

1. W ramach promocji „Testuj i rejestruj domeny DNT II” uczestnik może dokonać testowej
rejestracji wskazanych przez siebie nazw domen internetowych na okres 14 dni („Okres testowy”), liczonych od chwili rzeczywistej rejestracji, z zastrzeżeniem pkt. IV.5.
2. Usługa testowej rejestracji nazw domen internetowych jest odpłatna, z wyjątkiem pierwszych
10-ciu zarejestrowanych przez Uczestnika nazw domen, co do których Organizator udziela
100 % rabatu względem ceny standardowej, wynoszącej 2 zł netto. Cennik usługi testowej
rejestracji wskazanych nazw domen internetowych na okres 14 dni przedstawia się w sposób
następujący (ceny netto):

Liczba nazw domen

Cena

Przyznany rabat

Od 1 do 10

0,00 zł

2,00 zł

Od 11 do 50

1,24 zł

0,76 zł

Od 51 do 100

1,14 zł

0,86 zł

Od 101 do 500

1,04 zł

0,96 zł

Od 501 i powyżej

0,94 zł

1,06 zł

3. W Okresie testowym:
a) dane abonenta nie są ujawniane w bazie WHOIS,
b) wyłączona jest edycja danych Abonenta dla zarejestrowanych nazw domen,
c) Uczestnik uprawniony jest wyłącznie do delegacji domeny lub jej rejestracji na pełny okres
rozliczeniowy.
4. Przed upływem Okresu testowego uczestnik ma prawo do właściwej rejestracji testowanych
domen na warunkach promocyjnych określonych w Regulaminie. Rejestracja nazwy domeny
na pierwszy pełny okres rozliczeniowy powoduje zakończenie Okresu testowego.
5. Okresem rozliczeniowym dla rejestracji i obsługi nazw domen internetowych po upływie
Okresu testowego jest jeden rok.
6. Uczestnik promocji otrzymuje w pierwszym okresie rozliczeniowym korzystania z Usługicenę promocyjną, stanowiącą cenę standardową obniżoną o kwotę przyznanego rabatu, zgodnie z poniższą tabelą (ceny netto):

Rejestracja po DNT

Cena promocyjna

Cena standardowa

Kwota rabatu

.pl

11,95 zł

99,99 zł

88,04 zł

funkcjonalne np.: .com.pl,

7,95 zł

74,99 zł

67,04 zł

3,95 zł

39,99 zł

36,04 zł

.net.pl, .org.pl
regionalne np.: waw.pl

7. Umowa, której przedmiotem jest właściwa rejestracja nazwy domeny i jej obsługa w ramach
promocji „Testuj i rejestruj domeny DNT II” zawierana jest na czas określony jednego roku, z
możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy rozliczeniowe.

8. Uczestnik może odnowić Usługę na kolejny okres rozliczeniowy. Pierwsze odnowienie Usługi
w odniesieniu do nazw domen internetowych zarejestrowanych w ramach promocji „Testuj i
rejestruj domeny DNT II” w okresie rozliczeniowym, następującym po pierwszym promocyjnym roku korzystania z Usługi, będzieodbywać się na warunkach preferencyjnych, z
uwzględnieniem przyznanego przez Organizatora rabatu, tj. (ceny netto):
Pierwsze odnowienie
domen zarejestrowanych
po DNT

Cena promocyjna

Cena standardowa

Kwota rabatu

.pl

47,95 zł

99,99 zł

88,04 zł

funkcjonalne np.: .com.pl,

39,50 zł

74,99 zł

67,04 zł

17,95 zł

39,99 zł

36,04 zł

.net.pl, .org.pl
regionalne np.: waw.pl

9. Przyznane w ramach promocji rabaty, nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną
lub inne usługi oferowane przez Organizatora.
10. Rezygnacja z odnowienia Usługi po pierwszym roku promocyjnym oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie i wykasowanie zamówionej przez Uczestnika domeny z rejestru domen.
Postanowienie to stosuje się odpowiednio do nazw domen, które nie zostały zarejestrowane
na pełny okres rozliczeniowy po upływie Okresu testowego, w ramach którego dokonano
testowej rejestracji.
11. Przeniesienie świadczenia Usługi (Transfer domeny) w odniesieniu do domeny zarejestrowanej w promocji „Testuj i rejestruj domeny DNT II” do innego usługodawcy przed odnowieniem Usługi na okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym promocyjnym roku korzystania z Usługi, zobowiązuje Uczestnika do wniesienia opłaty uzupełniającej
stanowiącej kwotę przyznanego rabatu.

