REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Domena za złotówkę”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domena za złotówkę" (dalej: oferty promocyjnej,
promocji, akcji) jest Najtańsze-Domeny.pl – firma Bright Group Sp. z o.o., ul. Długa
40, 37-400 Nisko, NIP: 602-01-18-848, REGON: 180609098
2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż w
sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu NajtańszeDomeny.pl – najtanszedomeny.pl/Regulamin.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami
Regulaminu Najtańsze-Domeny.pl stosuje się warunki oferty.
4. Wykładnia i interpretacja zasad oferty promocyjnej oraz regulaminu jest dokonywana
przez Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień konsumentów.

§2
Oferta promocyjna
1. Rejestracja dóbr i usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczna z
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których
umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
4. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty
dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują
postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3
Czas trwania oferty promocyjnej
1. Oferta promocyjna trwa od 30 grudnia 2009 r. godz. 15.00 do odwołania.
2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania
przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w
regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.
3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub
podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora,
chyba, że ten postanowi inaczej.

§4

Uczestnicy
1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających
zdolność prawną, które:
• w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rejestracji domeny .pl,
funkcjonalnej, regionalnej, znajdujących się w puli domen zarządzanych przez
NASK, oraz
• spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem
sieci Najtańsze-Domeny.pl.
2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę rejestracji domeny w systemie
Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.
3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Uczestnika jest osoba
zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę.
4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali
płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez
Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty
chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5
Opis oferty promocyjnej
1. W trakcie trwania promocji, zgłaszający do rejestracji nową domenę .pl, funkcjonalną,
regionalną, znajdującą sie w puli domen zarządzanych przez NASK, w momencie
składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji.
2. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, dokonać
rejestracji maksymalnie 3 domen. Kolejne domeny rejestrowane są na zasadach
określonych w cenniku Organizatora. Okres ważności domeny zarejestrowanej w
ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia zarejestrowania domeny w NASK.
3. Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora po wniesieniu opłaty w
wysokości 1zł netto.
4. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego
klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji
dostarczenia:
o w przypadku firm, osób prawnych i jednostek organizacyjnych - kopii
zaświadczenia REGON, kopii dokumentów rejestrowych firmy;
o w przypadku osób fizycznych - kopii dowodu osobistego z uwidocznionym
numerem PESEL.
5. Wezwanie, o którym mowa w §5, pkt. 6, Organizator prześle Uczestnikowi na adres
email podany w trakcie rejestracji.
6. Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o
którym mowa w §5, pkt. 6, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.
7. Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych §5, pkt. 6 w terminie, o którym mowa
w §5, pkt. 8, oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może
skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem, zgodnie z Regulaminem
Najtańsze-Domeny.pl. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji

domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z
promocji.
8. Promocja dotyczy wyłącznie domen:
o zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie
abonamentowym,
o które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach
specjalnych.
9. Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po
upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa sie na warunkach
obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika
obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek
promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba,
że Organizator postanowi inaczej.
10. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego
usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje sie do jej
uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie
odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora.
Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji
z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.
11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym
zasadom korzystania z usług, zawartych we właściwych regulaminach, dostępnych na
stronie najtanszedomeny.pl.
12. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na
ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia rejestracji domeny po cenie
promocyjnej bez podania przyczyny.
14. W sytuacji, o której mowa w §5, pkt. 13 Uczestnik promocji może dokonać rejestracji
zamówionych domen po cenach według obowiązującego cennika, bez uwzględnienia
promocji, rabatów czy upustów bądź tez zażądać zwrotu środków wpłaconych przez
niego z tytułu rezerwacji tych domen.

§6
Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich
mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, za które nie ponosi
odpowiedzialności na zasadach ogólnych, nadto nie ponosi odpowiedzialności za
skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych,
energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

