
	  

Regulamin	  promocji	  
"Jeszcze	  tańsze	  domeny"	  

§1	  Postanowienia	  ogólne	  
1. Organizatorem	  akcji	  promocyjnej	  "Jeszcze	  tańsze	  domeny"	  (dalej:	  oferty	  promocyjnej,	  

promocji,	  akcji)	  jest	  home.pl	  Spółka	  z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością	  (dawniej:	  home.pl	  
Jurczyk,	  Stypuła,	  Kapcio	  spółka	  jawna)	  z	  siedzibą	  w	  Szczecinie,	  pl.	  Rodła	  9,	  dostawca	  usług	  
internetowych.	  

2. Zasady	  promocji	  określone	  zostały	  w	  niniejszym	  Regulaminie,	  z	  tym	  zastrzeżeniem,	  że	  w	  
sprawach	  w	  nim	  nie	  uregulowanych	  stosuje	  się	  postanowienia	  Regulaminu	  sieci	  home.pl	  
dostępnego	  na	  stronie	  www.home.pl/regulaminy.	  

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.	  

§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. Oferta	  promocyjna	  wiąże	  Uczestników,	  którzy	  w	  okresie	  obowiązywania	  oferty	  dokonają	  

rejestracji	  dóbr	  lub	  usług,	  których	  dotyczy	  oferta	  i	  zaakceptują	  postanowienia	  niniejszego	  
Regulaminu.	  

§3	  Czas	  trwania	  promocji	  
1. Oferta	  promocyjna	  trwa	  od	  13	  czerwca	  2012	  roku	  do	  odwołania.	  
2. Organizator	  może	  odwołać	  akcję	  promocyjną	  bez	  podania	  przyczyny	  albo	  zaprzestać	  

zawierania	  umów	  na	  warunkach	  określonych	  w	  regulaminie	  przez	  pewien	  z	  góry	  oznaczony	  
czas,	  w	  szczególności	  w	  przypadku	  wprowadzenia	  nowej	  oferty	  promocyjnej	  w	  takim	  samym	  
lub	  podobnym	  zakresie.	  

	   	  



	  

§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:	  	  

1. zaakceptują	  postanowienia	  niniejszego	  Regulaminu,	  oraz	  
2. zaakceptują	  cenniki	  wskazane	  w	  §	  5,	  oraz	  
3. w	  okresie	  trwania	  promocji	  posiadają	  prawa	  do	  wskazanej	  w	  cennikach	  opisanych	  w	  §	  

5	  liczby	  domen	  .pl	  (bez	  regionalnych)	  i	  polskich	  domen	  funkcjonalnych,	  których	  
obsługę	  administracyjno-‐	  techniczną	  świadczy	  Organizator.	  

2. 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	  
Spełniający	  warunki	  uczestnictwa	  w	  promocji	  są	  uprawnieni	  do	  odnowienia	  na	  kolejny	  rok	  domen.pl	  
(bez	  regionalnych)	  i	  polskich	  domen	  funkcjonalnych	  za	  zapłatą	  kwot	  podanych	  poniżej:	  

Cennik	  domen.pl:	  
Ilość	  domen	   Cena	  

	  1-‐5	   121,77	  zł	  
6-‐10	   109,47	  zł	  
11-‐20	   97,17	  zł	  
21-‐50	   84,87	  zł	  
51-‐100	   72,57	  zł	  
101	  i	  więcej	   60,27	  zł	  
	  
	  

*	  Do	  liczby	  domen	  uprawniających	  do	  rabatu	  wliczane	  są	  wyłącznie	  opłacone	  domeny.	  

*	  Do	  liczby	  domen	  uprawniających	  do	  rabatu	  uwzględniane	  są	  domeny	  aktywne,	  utrzymywane	  u	  Organizatora	  -‐	  nowo	  
rejestrowane	  (opłacone	  lub	  aktywowane),	  odnawiane	  oraz	  przetransferowane	  

*	  Ilość	  domen	  oraz	  zniżka	  dla	  Uczestnika	  na	  dany	  miesiąc	  (wynikająca	  z	  cennika),	  przeliczane	  są	  automatycznie	  
w	  pierwszym	  dniu	  każdego	  miesiąca.	  
	  
	   	  



	  

	  

*	  Do	  liczby	  domen	  funkcjonalnych	  uprawniających	  do	  rabatu	  wliczane	  są	  wyłącznie	  opłacone	  domeny	  funkcjonalne.	  

*	  Do	  liczby	  domen	  funkcjonalnych	  uprawniających	  do	  rabatu	  uwzględniane	  są	  domeny	  funkcjonalne	  aktywne,	  
utrzymywane	  u	  Organizatora	  -‐	  nowo	  rejestrowane	  (opłacone	  lub	  aktywowane),	  odnawiane	  oraz	  przetransferowane	  

*	  Ilość	  domen	  funkcjonalnych	  oraz	  zniżka	  dla	  Uczestnika	  na	  dany	  miesiąc	  (wynikająca	  z	  cennika),	  przeliczane	  są	  
automatycznie	  w	  pierwszym	  dniu	  każdego	  miesiąca.	  

Cennik	  domen	  funkcjonalnych:	  
Ilość	  domen	   Cena	  

	  1-‐5	   97,17	  zł	  
6-‐10	   84,87	  zł	  
11-‐20	   72,57	  zł	  
21-‐50	   72,57	  zł	  
51-‐100	   60,27	  zł	  
101	  i	  więcej	   47,97	  zł	  


