REGULAMIN PROMOCJI
„Domena za zero” z dnia 05.01.2017
I. Organizator
Organizatorem akcji promocyjnej „Domena za zero” (dalej:oferty promocyjnej, promocji, akcji
promocyjnej) jest
Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki REGON: 020144108, NIP:
8942467191 zwany dalej Organizatorem.
II. Postanowienia ogólne
1. W niniejszym Regulaminie zostały określone zasady promocji. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sieci hostit.pl, dostępny na stronie:
https://hostit.pl/public/pdf/hitreg.pdf.
2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej hostit.pl
3. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że
warunki poszczególnych ofert promocyjnych stanowią inaczej
4. Udział w promocji jest dobrowolny
5. Uczestnikami promocji mogą być Abonenci z wyłączeniem Konsumentów, czyli Abonenci
będący Firmą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne i
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną), które dokonają rejestracji usługi w ofercie promocyjnej poprzez stronę internetową
Organizatora oraz
• Zaakceptują niniejszy Regulamin
• Zaakceptują Regulamin wskazany w punkcie II. 1
III. Zasady promocji
1. Przedmiotem promocji jest rejestracja wolnej nowej nazwy domeny z puli domen NASK
(domeny najwyższego poziomu, funkcjonalne, regionalne).
2. Uczestnik Promocji może dokonać w ramach jednego zamówienia przypisanego do
posiadanego jednego konta abonenckiego do 3 domen opisanych w punkcie III.1 w cenie 0 zł. W
przypadku posiadania przez Abonenta wiele konta z promocji można skorzystać tylko na jednym
koncie abonenckim.
Wykaz opłat za rejestrację now e j nazw y dom e ny na okres 12 m ie s ięcy:

Typ domeny z puli NASK
najwyższego poziomu (.pl)
funkcjonalna
regionalna

Cena standardowa Cena promocyjna
rejestracji nowej rejestracji nowej
nazwy domeny w nazwy domeny w
PLN
PLN
13,53 zł
0,00 zł
9,84 zł
0,00 zł
4,92 zł
0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto i zaw ierają 23 % podatku Vat
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3. Jeden Abonent może skorzystać z zakupu jednego pakietu promocyjnego składającego się z
maksymalnie 3 wybranych nazw domen będących przedmiotem promocji. Rejestracja wszystkich
domen musi odbyć się w jednym zamówieniu. Operator weryfikuje uprawnienia Abonenta do
skorzystania z niniejszej promocji.
4. Warunkiem aktywacji wybranych w ramach Promocji nazw domen jest podanie kodu
promocyjnego wysyłanego do Abonenta na numer telefonu komórkowego podanego w Panelu
klienta jako Telefon powiadomień SMS. W przypadku występowania tego samego numeru do
powiadomień SMS na różnych kontach abonenckich tylko pierwsze zamówienie powiązane z
danym numerem zostanie objęte warunkami promocji.
5. Abonent zamawiając pakiet promocyjny zobowiązuje się nie występować o wydanie kodu
Authinfo lub cesję dla Domeny zarejestrowanej w ramach niniejszej promocji przed upływem 12
pełnych miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku wystąpienia o wniosek cesji lub wydania kodu Authinfo dla Domeny, przez
uczestnika promocji przed upływem 12 miesięcy od daty rejestracji nazwy domeny, Uczestnik
promocji zobowiązuje się do przedłużenia nazwy domeny u Operatora przed dokonaniem
przeniesienia lub cesji.
7. W przypadku nie zachowania postanowienia opisanego w punkcie III.6 Abonent będzie
zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na wezwanie Organizatora, karę umowną w kwocie
stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową a ceną promocyjną wykazaną w punkcie 2
powyżej.
8. W czasie trwania promocji zasady promocji mogą ulec zmianie, z zastrzeżenie, że nie dotyczy to
umów zawartych przed datą dokonania zmiany warunków promocji. O zakresie zmian warunków
promocji Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
IV. Czas trwania promocji
1. Oferta promocyjna trwa od 05.01.2017 do odwołania lub wyczerpania puli domen
przeznaczonych do promocji.
2. Data rejestracji usługi dokonana przez stronę internetową Operatora jest równoznaczna z datą
przystąpienia do akcji promocyjnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej przed
terminem określonym powyżej, bez podania przyczyny zakończenia akcji promocyjnej.
II. Postanowienia końcowe
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia zawarte w "Regulamin sieci hostit.pl". Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które
nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w "Regulamin sieci
hostit.pl".
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