
 

Regulamin promocji: 

Domena z Business Cloud Starter 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domena z Business Cloud Starter" (zwanej dalej: 

ofertą promocyjną, promocją, akcją promocyjną ) jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – 

Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 852-21-03-252, dostawca usług 

internetowych (zwana dalej: Organizatorem) 

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w 

sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl 

dostępnego na stronie home.pl/regulaminy, obowiązującego od dnia 24 grudnia 2014 

roku. 

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora 

promocji oraz na stronie internetowej home.pl. 

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, 

ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki 

poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość. 
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§2 Oferta promocyjna 

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, 

że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. 

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których 

umieszcza informację o ofercie promocyjnej. 

§3 Czas trwania promocji 

1. Oferta promocyjna trwa od 17 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016. 

2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną bez podania przyczyny, albo zaprzestać 

zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry 

oznaczony czas. 

§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 trakcie trwania oferty promocyjnej:  

a. zgłoszą do rejestracji za pomocą systemu Organizatora nazwę domeny, oraz 

b. zaakceptują niniejszy Regulamin oraz Regulamin sieci home.pl, oraz 

c. spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem 

sieci home.pl, 

d. uiściły opłaty należne z tytułu usługi opisanej w lit. a powyżej, oraz  

e. nie korzystają z świadczonej przez  Organizatora usługi typu: winserver lub 

shopstarter lub personal_hosting lub business_web_wp lub clickstarter  lub 

business_web, lub winstarter lub  cloud_starter lub  wordpress_hosting_standard 

lub  cloud_server lub bmail lub  shopserver lub  server lub  starter lub 

wordpress_hosting_basic lub vserver lub  cloud_unlimited lub 

wordpress_hosting_premium lub clickserver lub  cloud_basic.  

2. Z udziału w akcji promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie 

ich rodzin, a także podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK lub EURid 
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(posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także 

członkowie rodzin podmiotów, posiadających podpisane porozumienie z NASK lub 

EURid (posiadające status registrara) oraz członkowie rodzin udziałowców i wspólników 

tych podmiotów, chyba że Organizator postanowi inaczej. 

3. 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. Uczestnik, który spełnił warunki określone w § 4 może zamówić świadczoną przez 

Organizatora usługę Business Cloud Starter za cenę promocyjną 9,83  złote na pierwszy 

Okres Abonamentowy obejmujący okres 1 roku. Zamówienie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, następuje i jest możliwe wyłącznie jednocześnie ze zgłoszeniem do 

rejestracji za pomocą systemu Organizatora nazwy domeny w ramach akcji promocyjnej.  

2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do zamówienia na warunkach akcji promocyjnej 

opisanych w pkt 1 powyżej, wyłącznie jednej usługi Business Cloud Starter.  

3. Prolongata ważności nazwy domeny zarejestrowanej w ramach oferty promocyjnej, po 

upływie pierwszego Okresu Abonamentowego, odbywa się na warunkach 

obowiązujących w momencie odnowienia usługi, w szczególności 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. 

4. W przypadku transferu nazwy domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego 

usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej 

uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na warunkach opisanych w pkt 3 

powyżej.  



 

 4 

5. Korzystanie z nazwy domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega 

ogólnym zasadom opisanym w Regulaminie sieci home.pl oraz innych  właściwych 

regulaminach, dostępnych na stronie home.pl/regulaminy. 

6. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na 

ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia. 

 

1. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu poprzez 

zmianę typów i  rodzajów Usług Microsoft (rozszerzanie i ograniczanie, dopisywanie 

nowych). Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu przepisów prawa 

oraz Regulaminu sieci home.pl. Zmiana taka nie wpływa na korzystanie z Usług 

Microsoft na podstawie zawartych przed jej wprowadzeniem umów o świadczenie przez 

home.pl Usługi Microsoft. 

 


