Regulamin Giełdy Domen
I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen.
2. Usługodawcą jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000594747 z kapitałem zakładowym w wysokości
114.384.000 PLN (słownie: sto czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) w całości
wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – zwana w dalszej części Regulaminu „nazwa.pl”.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot korzystający z usługi Giełda Domen poprzez publikację oferty
sprzedaży prawa wynikającego z umowy o rejestrację domeny internetowej lub zgłaszający ofertę zakupu prawa
wynikającego z umowy o rejestrację domeny internetowej.
4. Rejestrator to podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy
odpowiadającym nazwie domeny, do której prawo z umowy rejestracji jest oferowane.
5. Usługa Giełda Domen to platforma komunikacyjna pozwalająca Klientom nazwa.pl na publikowanie ofert
sprzedaży domeny internetowej, odpowiadanie na ofertę sprzedaży domeny internetowej oraz zestaw narzędzi
udostępnianych przez nazwa.pl w celu realizacji kontaktu pomiędzy Klientami, mającego na celu zawarcie
pomiędzy Klientami umowy mocą której Kupujący wstąpi w stosunek prawny wynikający z umowy o rejestrację
domeny internetowej zawartej przez Sprzedającego z Rejestratorem (zmiana Abonenta domeny).
6. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają
znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.
7. Klient akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości, że usługa Giełda Domen jest jedynie platformą
kojarzącą Klientów, a nazwa.pl nie gwarantuje dokonania zmiany Abonenta domeny.
8. Do korzystania z usługi Giełda Domen niezbędne jest posiadanie podłączonego do Internetu komputera,
wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w aktualnej wersji lub równorzędną.
9. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów
i usług nazwa.pl.
10. Sprzedający oznacza Klienta, który publikuje za pośrednictwem usługi Giełda Domen ofertę sprzedaży prawa
wynikającego z umowy o rejestrację domeny internetowej.
11. Kupujący oznacza Klienta, który za pośrednictwem usługi Giełda Domen składa ofertę zakupu prawa
wynikającego z umowy o rejestrację domeny internetowej, lub przyjmuje opublikowaną na Giełdzie Domen ofertę
sprzedaży prawa wynikającego z umowy o rejestrację domeny internetowej.
12. Oferta Sprzedaży oznacza złożoną przez Sprzedającego ofertę zbycia prawa wynikającego z umowy
o rejestrację domeny internetowej.
13. Oferta Zakupu oznacza złożoną przez Kupującego ofertę nabycia prawa wynikającego z umowy o rejestrację
domeny internetowej, lub złożone przez Kupującego oświadczenie o przyjęciu opublikowanej na Giełdzie Domen
Oferty Sprzedaży.
14. Warunkowa Umowa Sprzedaży oznacza zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowę, mocą której
Kupujący po spełnieniu przez Kupującego i Sprzedającego warunków określonych w pkt. VII Regulaminu, oraz
spełnieniu wymogów o których mowa w pkt. I.21 Regulaminu, wstąpi w ogół uprawnień wynikających z umowy o
rejestrację domeny internetowej zawartej przez Sprzedającego z Rejestratorem danej domeny (zmiana Abonenta
domeny).
15. Stronami Warunkowej Umowy Sprzedaży są Kupujący oraz Sprzedający.
16. W przypadku, gdy Klient występuje w imieniu Sprzedającego lub Kupującego jako reprezentant jednej ze
stron, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Kupującego lub
Sprzedającego do zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży. Upoważnienie udzielone Klientowi przez
Kupującego lub Sprzedającego winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla zawarcia
Warunkowej Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności:
a. złożenie Oferty Sprzedaży lub Oferty Zakupu,
b. złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży.
17. W sytuacji opisanej w pkt. I.16 Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez nazwa.pl na skutek
zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży bez stosownego upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu.
18. Sprzedający zobowiązuje się do umieszczenia Oferty Sprzedaży na stronach Giełdy Domen. nazwa.pl
zobowiązuje się wobec Sprzedającego do publikacji tej oferty oraz zapewnienia obsługi administracyjnej
Warunkowej Umowy Sprzedaży, a także do przekazania Sprzedającemu środków pieniężnych w wysokości
zapłaconej przez Kupującego ceny z tytułu zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży i dokonania wynikającej
z tej umowy zmiany Abonenta domeny.
19. Kupujący zobowiązuje się do wpłaty kwoty odpowiadającej złożonej przez niego Ofercie Zakupu na rachunek
depozytowy nazwa.pl, w celu dokonania zapłaty za nabycie prawa wynikającego z umowy o rejestrację domeny
internetowej. nazwa.pl zobowiązuje się wobec Kupującego do dokonania czynności administracyjnych w celu
zmiany nazwy Abonenta domeny na podstawie prawidłowych dokumentów nadesłanych przez Kupującego oraz
Sprzedającego.
20. W przypadku wystąpienia przez Kupującego lub Sprzedającego przeciwko nazwa.pl z jakimkolwiek
roszczeniem wynikającym ze stosowania niniejszego Regulaminu, nazwa.pl ma prawo wezwać do udziału
w sporze drugą stronę w ramach przypozwania.

21. Klienci wyrażają zgodę na to, że zmiana Abonenta domeny wynikająca z zawarcia pomiędzy Sprzedającym
A Kupującym Warunkowej Umowy Sprzedaży jest możliwa po spełnieniu wszystkich wymagań obowiązującego
prawa, Regulaminu domen, regulaminów i innych dokumentów obowiązujących u Rejestratora.
22. nazwa.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu nazwa.pl poinformuje Klienta
drogą elektroniczną.
23. Okres Abonamentowy Domeny – okres rejestracji domeny wskazany w cenniku i elektronicznym wniosku
zamówienia usługi. Najmniejszą jednostką Okresu Abonamentowego Domeny jest 1 rok liczony od daty
zarejestrowania domeny.
II. Ochrona danych osobowych.
1. Informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz
udostępniania znajduje się w Ogólnych Warunkach Umów.
2. Kupujący i Sprzedający wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych drugiej stronie
Warunkowej Umowy Sprzedaży w celu jej zawarcia.
III. Obowiązek przestrzegania prawa.
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych,
praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób
wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania ofert zawierających treści
o charakterze bezprawnym.
3. W przypadku uzyskania przez nazwa.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie
z Regulaminem lub z przepisami prawa, nazwa.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia
jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
4.W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze oferty prezentowanej przez
Klienta, nazwa.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tej oferty lub całkowicie ją usunąć, a także zablokować
dostęp Klienta do usługi.
5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient
udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim
organom władzy publicznej.
IV. Publikacja Oferty.
1. Oferta Sprzedaży i Oferta Zakupu mogą być publikowane na stronach Giełdy Domen przez Klienta
posiadającego konto w Panelu Klienta.
2. Oferta Sprzedaży i Oferta Zakupu mogą być publikowane na stronach Giełdy Domen jedynie dla tej domeny
internetowej, której Abonenta nazwa.pl reprezentuje przed Rejestratorem.
3.Sprzedający publikując Ofertę Sprzedaży na Giełdzie Domen zawiera z nazwa.pl umowę na korzystanie
z usługi Giełda Domen dotyczącą tej Oferty Sprzedaży. Warunki umowy z nazwa.pl określa Regulamin,
w szczególności pkt. I.18 oraz pkt. IX Regulaminu. Umowa z nazwa.pl
zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu lub wygasa w sytuacjach określonych w niniejszym
Regulaminie.
4. Okres Abonamentowy, na który publikowana jest Oferta Sprzedaży wynosi 7 dni.
5. Klient wyraża zgodę na opublikowanie Oferty Sprzedaży na kolejny Okres Abonamentowy w przypadku, gdy
w ciągu danego Okresu Abonamentowego Domeny nie otrzyma Oferty Kupna. Opłata tytułem publikacji oferty –
w przypadku automatycznego odnawiania - pobierana jest jednokrotnie w trakcie trwania Okresu
Abonamentowego Domeny.
6. Zmiana Regulaminu w Okresie Abonamentowym nie odnosi skutku w stosunku do Warunkowej Umowy
Sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego i Kupującego przed upływem danego Okresu Abonamentowego.
Jeżeli w trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Oferty Sprzedaży nastąpi zmiana Regulaminu, do takiej
Oferty Sprzedaży stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. W przypadku przedłużenia Okresu
Abonamentowego Oferty Sprzedaży po wejściu w życie nowego Regulaminu stosuje się zapisy w nowym
brzmieniu. Jeżeli Sprzedający nie zgadza się na stosowanie w stosunku do niego nowego Regulaminu powinien
zrezygnować z przedłużenia Okresu Abonamentowego.
7. Sprzedający w dowolnym momencie ma prawo wyłączyć automatyczną publikację oferty, o której mowa w pkt.
IV.5.
8. Sprzedający w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z publikacji Oferty Sprzedaży, o ile żaden
Kupujący nie złożył Oferty Zakupu dotyczącej tej Oferty Sprzedaży. Rezygnacja z publikacji Oferty Sprzedaży
powoduje rozwiązanie umowy o której mowa w pkt. IV.3 Regulaminu.
9. Publikacja Oferty Sprzedaży zostanie automatycznie zakończona, jeżeli do końca okresu rejestracji domeny
której ta Oferta Sprzedaży dotyczy pozostało mniej niż 14 dni. Zakończenie publikacji Oferty Sprzedaży z tej
przyczyny oznacza wygaśnięcie umowy o której mowa w pkt. IV.3. Regulaminu.
10. Klient publikując Ofertę Sprzedaży wyraża zgodę na umieszczenie informacji na temat warunków oferty
w wynikach wyszukiwania domen internetowych dostępnych na stronach firmy nazwa.pl i jej partnerów oraz na
innych stronach informacyjnych nazwa.pl.

11. Sprzedający publikujący Ofertę Sprzedaży oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania prawem
wynikającym z umowy o rejestrację domeny internetowej, oraz że oferowane prawo wynikające z umowy
o rejestrację domeny internetowej nie narusza żadnych praw osób trzecich.
12. W przypadku, gdy Sprzedający nie wykona obowiązków określonych pkt. VII.1 Regulaminu, po uprzednim
zawarciu z Kupującym Warunkowej Umowy Sprzedaży, nazwa.pl ma prawo do odmówienia obsługi Ofert Zakupu
lub Ofert Sprzedaży składanych przez tego Sprzedającego.
V. Oferta Zakupu.
1. Kupujący składając Ofertę Zakupu na Giełdzie Domen, zawiera z nazwa.pl umowę na korzystanie z usługi
Giełda Domen dotyczącą tej Oferty Zakupu. Warunki umowy z nazwa.pl określa Regulamin, w szczególności pkt.
I.19. Umowa z nazwa.pl zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu lub wygasa w sytuacjach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Złożenie Oferty Zakupu wymaga zabezpieczenia przez Kupującego środków finansowych na rachunku
bankowym nazwa.pl w wysokości nie niższej niż opublikowana na Giełdzie Domen Oferta Sprzedaży, lub złożona
przez Kupującego Oferta Zakupu.
3. Środki, o których mowa w pkt. V.2 stanowić będą depozyt i zostaną zablokowane na czas spełnienia przez
strony Warunkowej Umowy Sprzedaży obowiązków wymienionych w pkt. VII Regulaminu, oraz dokonania przez
nazwa.pl zmiany Abonenta domeny.
4.W przypadku gdy warunki Warunkowej Umowy Sprzedaży, o których mowa w pkt. VII Regulaminu nie zostaną
spełnione, oraz w każdym innym przypadku gdy nie dojdzie do zmiany Abonenta domeny, środki o których mowa
w pkt. V.2 zostaną przekazane do nadpłat w Panelu Klienta w całości w terminie 14 dni od daty zawarcia
Warunkowej Umowy Sprzedaży. Z tytułu depozytu Klientowi nie przysługują odsetki.
5. W przypadku, gdy Kupujący nie wykona obowiązków określonych pkt. VII.2 Regulaminu, po uprzednim
zawarciu ze Sprzedającym Warunkowej Umowy Sprzedaży, umowa o której mowa w pkt. V.1 Regulaminu
wygasa.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. V.5 nazwa.pl ma prawo do odmówienia obsługi Ofert Zakupu lub Ofert
Sprzedaży składanych przez tego Kupującego.
7. Oferta Zakupu po cenie innej niż Oferta Sprzedaży jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedającego przez okres
14 dni od chwili jej złożenia z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. V.8. oraz V.9. oraz sytuacji, gdy domena wygasa
lub Sprzedający wycofa Ofertę Sprzedaży.
8. W przypadku odrzucenia Oferty Zakupu przez Sprzedającego przestaje ona być wiążąca.
9. Kupujący ma prawo wycofać złożoną Ofertę Zakupu po cenie niższej niż Oferta Sprzedaży do momentu
przyjęcia tej Oferty Zakupu przez Sprzedającego.
VI. Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży i zmiana Abonenta domeny.
1. Do zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku złożenia przez Kupującego Oferty Zakupu
prawa wynikającego z umowy o rejestrację domeny internetowej, odpowiadającej wartością Ofercie Sprzedaży
opublikowanej na Giełdzie Domen a dotyczącej tego prawa. Do zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży
dochodzi w momencie, w którym Kupujący składa Ofertę Zakupu dotyczącą opublikowanej na Giełdzie Domen
Oferty Sprzedaży.
2.Złożenie przez Kupującego Oferty Zakupu, oznacza zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym. Na podstawie zawartej Warunkowej Umowy Sprzedaży nazwa.pl zgłosi zmianę
Abonenta domeny po spełnieniu przez Sprzedającego i Kupującego obowiązków wymienionych w pkt. VII
Regulaminu.
3. W celu dokonania zmiany Abonenta domeny wynikającej z zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży,
Sprzedający i Kupujący zobowiązani są w terminie 14 dni od daty zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży do
przesłania wygenerowanych wniosków o dokonanie zmiany Abonenta domeny na adres korespondencyjny
nazwa.pl. Wnioski muszą być wypełnione i podpisane zgodnie z instrukcją znajdującą się na wnioskach. Do
wniosków Kupujący i Sprzedający zobowiązują się załączyć wymagane dokumenty wskazane na wnioskach.
4. W przypadku gdy Sprzedający nie wykona obowiązków o których mowa w pkt. VII.1 Regulaminu lub gdy
Kupujący nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt. VII.2 Regulaminu, zawarta pomiędzy Sprzedającym
a Kupującym Warunkowa Umowa Sprzedaży nie wywołuje skutków prawnych.
5. Sprzedający i Kupujący wyrażają zgodę na to, że zmiana Abonenta domeny wynikająca z zawarcia
Warunkowej Umowy Sprzedaży, jest uzależniona od dokonania przez Sprzedającego i Kupującego czynności
opisanych szczegółowo w pkt. VII, oraz spełnienia wymogów, o których mowa w pkt I.21 Regulaminu.
Sprzedający i Kupujący oświadczają, że w przypadku gdy do zmiany Abonenta domeny nie dojdzie na skutek
niedokonania przez którąkolwiek ze stron (Sprzedającego lub Kupującego) wymienionych w pkt. VII czynności,
bądź z innych przyczyn niezależnych od nazwa.pl, nie będą z tego tytułu wnosić w stosunku do nazwa.pl żadnych
roszczeń. Wyłączenie odpowiedzialności nazwa.pl z przyczyn od nazwa.pl niezależnych nie dotyczy
Konsumentów.
6. nazwa.pl zobowiązuje się do zgłoszenia zmiany Abonenta domeny w systemie elektronicznym Rejestratora
w terminie 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów, o których mowa
w pkt. VII.1 i pkt. VII.2 Regulaminu.
VII. Obowiązki Sprzedającego i Kupującego.

1. Niezwłocznie po zawarciu Warunkowej Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do wypełnienia oraz
podpisania oryginału wniosku (oświadczenia) o zmianę danych Abonenta. Wniosek jest generowany i możliwy do
wydrukowania z poziomu Panelu Klienta. Wraz z wnioskiem Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do
nazwa.pl wszystkie wymienione na wniosku, prawidłowo i kompletnie wypełnione dokumenty.
2. Niezwłocznie po zawarciu Warunkowej Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia oraz
podpisania oryginału wniosku (oświadczenia) o przyjęciu praw i obowiązków wynikających z umowy o rejestrację
domeny. Wniosek jest dostępny w Panelu Klienta. Wraz z oświadczeniem Kupujący zobowiązuje się dostarczyć
do nazwa.pl wszystkie wymienione na wniosku, prawidłowo i kompletnie wypełnione dokumenty.
VIII. Wypłata środków Sprzedającemu.
1. nazwa.pl przekaże Sprzedającemu kwotę uzyskaną z tytułu zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży
w terminie 72 godzin licząc od dokonania przez nazwa.pl zmiany Abonenta domeny wynikającej z zawarcia tej
Warunkowej Umowy Sprzedaży.
2. Środki, o których mowa w pkt. VIII.1 zostaną przekazane do nadpłat, którymi Sprzedający będzie mógł
dysponować w Panelu Klienta.
IX. Płatności.
1.
W przypadku dokonania zmiany Abonenta domeny wynikającej z zawarcia Warunkowej Umowy Sprzedaży,
Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty nazwa.pl prowizji zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia
z nazwa.pl umowy na korzystanie z usługi Giełda Domen.
2. Za publikację Oferty Sprzedaży nazwa.pl ma prawo pobrać prowizję, zgodnie z cennikiem obowiązującym
w dniu zawarcia z nazwa.pl umowy na korzystanie z usługi Giełda Domen. Oferta Sprzedaży zostanie
opublikowana po odnotowaniu płatności przez nazwa.pl.
3. Cennik usługi Giełda Domen stanowi integralną część Regulaminu i dostępny jest na stronach internetowych
nazwa.pl.
4. Faktura dotycząca prowizji wystawiana jest na dane Sprzedającego podane w Panelu Klienta. Klientowi, który
wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie udostępniona poprzez Panel
Klienta.
5. Sprzedający upoważnia nazwa.pl do pobrania kwoty należnej nazwa.pl prowizji ze środków Sprzedającego,
którymi Sprzedający dysponuje w Panelu Klienta.
X. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana
nazwa.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny nazwa.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu oraz identyfikację osoby składającej reklamację jako
Klienta nazwa.pl,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. zarzuty Klienta,
d. okoliczności uzasadniające reklamację,
e. ewentualne żądania Klienta związane ze składaną reklamacją.
2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania
Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.
3. nazwa.pl obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku
podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności
wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz nazwa.pl przez osoby
trzecie, nazwa.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie
zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko nazwa.pl przez Klienta nie będącego Konsumentem jest
wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.
XI. Odpowiedzialność Usługodawcy.
1.nazwa.pl ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie zmiany Abonenta domeny.
nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie zmiany Abonenta domeny z przyczyn od siebie
niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Rejestratorów domen.
2. nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie
niezależnych.
3. nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.
4. nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta oraz za skutki kroków podjętych
w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta.
5. W przypadku Klientów będących Konsumentami, ograniczenia odpowiedzialności określone w pkt. XI.1 - XI.3
nie mają zastosowania.
XII. Postanowienia końcowe.

1. Klient zobowiązany jest do informowania nazwa.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy
zawartej pomiędzy Klientem a nazwa.pl.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie korzystania z usługi.
3. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez nazwa.pl usługi.
5. Usługa może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta zgodnie
z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie
Giełdy Domen mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
6. nazwa.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi oraz rozwiązać zawartą z
Klientem umowę, jeżeli:
a. Klient złamie postanowienia Regulaminu,
b. Klient będzie korzystał z usługi Giełda Domen niezgodnie z jej przeznaczeniem,
c. Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników nazwa.pl lub użytkowników sieci Internet.
7. Z usługi Giełda Domen nie mogą korzystać pracownicy i współpracownicy nazwa.pl.
8. Regulamin w wersji z dnia 01.08.2017 r., obowiązuje dla Ofert Sprzedaży opublikowanych od tego dnia.

