
 
Regulamin giełdy domen 

§1 Definicje 

1. Abonent - podmiot będący stroną umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny 
internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. 

2. home.pl - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami 
poniższego Regulaminu, tj. 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 852210325, z kapitałem zakładowym w 
kwocie 1 197 600 złotych w całości opłaconym, którego adresy elektroniczne, 
siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://home.pl/firma. 

3. Lista Nazw Domen - lista oferowanych przez home.pl do sprzedaży na rynku 
wtórnym Nazw Domen wraz z okresem ważności danej Nazwy Domeny oraz ceną jej 
zakupu. 

4. Nazwa Domeny - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany 
przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia. 

5. Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie internetowej www.iana.org 
jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia. 

6. Regulamin - niniejszy Regulamin, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy. . 
7. Regulamin sieci home.pl – regulamin home.pl, dostępny na stronie 

https://home.pl/regulaminy. 
8. Usługa - usługi świadczone przez home.pl elektronicznie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie tj. Usługa Zakupu Nazwy Domeny i Usługa Zbycia Nazwy 
Domeny 

9. Usługa Zakupu Nazwy Domeny - umowa zawarta pomiędzy home.pl a 
Zamawiającym, na mocy której home.pl w imieniu własnym, w wykonaniu 
zamówienia dokonanego przez Zmawiającego, nabywa Nazwę Domeny według zasad 
właściwego Rejestru Nazw Domen, skutkująca tym, że home.pl staje się Abonentem 
Nazwy Domeny. 

10. Usługa Zbycia Nazwy Domeny - umowa zawarta pomiędzy home.pl a 
Zamawiającym w wykonaniu zamówienia dokonanego przez Zmawiającego, na mocy 
której home.pl dokonuje na rzecz Zamawiającego cesji praw i obowiązków 
wynikających z umowy o rejestrację nazwy domeny, zawartej z właściwym Rejestrem 
Nazw Domen, której skutkiem jest wstąpienie przez Zamawiającego w prawa i 
obowiązki home.pl czyli uzyskanie statusu Abonenta. 

11. Zamawiający - podmiot, który zamierza lub dokonał na stronie home.pl zamówienia 
w celu uzyskania Nazwy Domeny oferowanej przez home.pl na Liście Nazw Domen. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. home.pl wykonuje jedynie czynności konieczne do uzyskania przez Zamawiającego 
statusu Abonenta na podstawie zamówienia dokonanego przez Zmawiającego na 
stronie home.pl. 

2. home.pl z uwagi na istotę Usług nie gwarantuje uzyskania statusu Abonenta. 



 
3. home.pl wykonuje zamówienia dotyczące wyłącznie Nazw Domen ujętych w Liście 

Nazw Domen. 
4. home.pl zastrzega jednocześnie, iż korzystanie z usług nie jest objęte Programem 

Lojalnościowym PAYBACK opisanym w regulaminie dostępnym na stronie: 
https://home.pl/regulaminy tj. nie uprawnia do uzyskania z tego tytułu punktów 
PAYBACK. 

§3 Warunki korzystania z usług. 

1. Z chwilą dokonania płatności home.pl realizuje Umowę Zakupu Nazwy Domeny. 
2. Zamawiający musi się liczyć z możliwością zmiany oferty zawartej w Liście Nazw 

Domen w zakresie ceny zakupu Nazwy Domeny. O zmianie ceny jest informowany 
przez home.pl na adres email lub numer telefonu podany przez Zamawiającego. 

3. Z chwilą zrealizowania Usługi Zakupu Nazwy Domeny pomiędzy Zamawiającym a 
home.pl dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie Usługi Zbycia Nazwy Domeny. 

4. Okres wykonania Usługi Zbycia Nazwy Domeny jest uzależniony od współpracy z 
Zamawiającym, w tym terminu przekazywania/dokonywania przez niego czynności 
wymaganych przez Rejestratora Nazwy Domeny, o których informowany jest przez 
home.pl na adres email wskazany przez Zamawiającego, a także czynności 
Rejestratora Nazw Domeny. 

§4 Postanowienia końcowe 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia 
Regulaminu sieci home.pl, Regulaminu Rejestratora Nazw Domen, przepisy kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 
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