Regulamin promocji "20000 domen polskich na 20 urodziny!"
I.

Organizator promocji.
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Prawne uregulowania promocji.
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III.

Organizatorem akcji promocyjnej jest nazwa.pl.

Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym
dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie
internetowej nazwa.pl.
Udział w promocji jest dobrowolny.
Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

Zasady promocji.

Nazwa promocji

"20000 domen polskich na 20 urodziny!”

Nazwa usługi, której dotyczy
promocja

Domeny z grupy domen polskich: .pl, funkcjonalnych, regionalnych,
znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK.

Status prawny Klienta mogącego
wziąć udział w promocji

wszyscy

Okres ważności promocji

od 12.04.2017 r. do odwołania lub do wyczerpania limitu 20000
domen.

Okres abonamentowy usługi
w promocji

12 miesięcy

Limity

- ilość usług w promocji, które mogą być zamówione w jednym
Panelu Klienta:
a/ Klient o statusie „firma” może zamówić w niniejszej promocji
maksymalnie pięć domeny za 0 zł,
b/ Klient o statusie „klient indywidualny” może zamówić w niniejszej
promocji maksymalnie jedną domenę za 0 zł,
- lokalizacja – bez ograniczeń

Wysokość opłaty za pierwszy okres
abonamentowy

- Cennik dla Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej:
Cena
Cena
standardowa
promocyjna
Nazwa usługi
rejestracji netto
rejestracji netto
[PLN]
[PLN]
Domena polska: .pl

9,90

0

.com.pl i inne polskie
domeny
funkcjonalne

7,90

0

waw.pl i inne polskie
domeny regionalne

2,90

0

Do cen wskazanych powyżej należy doliczyć należny podatek VAT.

- Cennik dla Klientów będących Konsumentami:
Cena
standardowa
rejestracji brutto
[PLN]

Cena
promocyjna
rejestracji brutto
[PLN]

12,18

0

.com.pl i inne polskie
domeny
funkcjonalne

9,72

0

waw.pl i inne polskie

3,57

0

Nazwa usługi

Domena polska: .pl

Regulamin promocji "20000 domen polskich na 20 urodziny!"
domeny regionalne

Uwagi
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IV.

W przypadku przeniesienia domeny, zarejestrowanej w ramach
promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego
rocznego abonamentu lub w okresie wskazanym – w zależności
od rodzaju domeny - w pkt X.5 lit. od a) do c) Regulaminu
domen, Klient zobowiązuje się do przedłużenia domeny
w nazwa.pl na kolejny rok przed dokonaniem przeniesienia.
W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji,
a w szczególności postanowień punktu 1, będzie on
zobowiązany do dokonania na rzecz nazwa.pl wpłaty, tytułem
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła
równowartość ceny standardowej rejestracji netto o której mowa
w tabeli powyżej.
Przeniesienie domeny zarejestrowanej w ramach niniejszej
promocji do innego Panelu Klienta jest możliwe o ile Klient do
którego przenoszona jest domena może skorzystać z niniejszej
promocji.

Pozostałe.
1.

2.
3.
4.

Do umów pomiędzy Klientem, a nazwa.pl zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory
mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a nazwa.pl, dotyczących świadczenia usług
przez nazwa.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby nazwa.pl. Powyższe
wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
Miejscem świadczenia usługi jest siedziba nazwa.pl.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi za pośrednictwem strony
internetowej nazwa.pl.
Regulamin w wersji z dnia 12.04.2017 r.

