
 

 

Regulamin promocji:  „Domena .pl za 1 grosz dziennie”1 

Zastępujący Regulamin promocji „Odbierz do 50 zł za domeny .pl” z dnia 09.05.2019 r. 

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady promocji pod nazwą „Domena .pl za 1 grosz dziennie” (będziemy ją 

nazywać dalej: promocją). Jest ona organizowana przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum  

w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 (naszą spółkę będziemy dalej nazywać: 

Organizatorem).  

2. Z treścią niniejszego dokumentu (będziemy go dalej nazywać: Regulaminem) można zapoznać 

się także na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.home.pl/regulaminy. 

3. Regulamin wprowadza korzystne, lepsze niż standardowe warunki zakupu Nazw Domen (tych, 

które są objęte promocją). Dlatego opisanej w tym Regulaminie promocji nie można łączyć  

z innymi ofertami promocyjnymi, które są przez nas oferowane, ani z innymi ofertami 

specjalnymi, ani z ofertami dla klientów kluczowych (do zakupu dokonanych na warunkach tej 

promocji nie stosujemy dodatkowo innych szczególnych ofert promocyjnych Organizatora – 

chyba że taka możliwość zostanie jasno wyraźnie dopuszczona w Regulaminie albo innych 

ofertach).  

4. Promocja opisana w tym Regulaminie ma zastosowanie tylko do pierwszej rejestracji danej 

Promocyjnej Nazwy Domeny (w rozumieniu §2 poniżej). Dlatego promocji nie stosujemy  

do operacji dokonanych po pierwszej rejestracji, takich jak do dokonania odnowienia 

(prolongaty) na kolejny Okres Abonamentowy, uprzednio zarejestrowanej Promocyjnej Nazwy 

Domeny.  Jeżeli  Klient będzie chciał w kolejnych latach korzystać z Promocyjnej Nazwy 

Domeny po zakupieniu jej w ramach promocji albo dokonać transferu Nazwy Domeny, 

konieczne będzie dokonanie odnowienia albo przedłużenia w standardowej, zwykłej cenie.  

 
* Jeden grosz netto za każdy dzień korzystania z Nazwy Domeny w ciągu roku kalendarzowego 

https://www.home.pl/regulaminy


 

 

5. Czynności objęte promocją (mówimy o nich w pkt 4) będziemy dalej nazywać jako: nabycie 

Promocyjnej Nazwy Domeny. 

6. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie dotyczy wyłącznie Nazw Domen oferowanych 

przez nas jako Organizatora które mają rozszerzenie „.pl”, „funkcjonalnych”, „regionalnych”. 

 

 

§2 Definicje 

W Regulaminie stosujemy czasem pojęcia, które mają z góry określoną treść i znaczenie. Poniżej 

przedstawiamy listę tych pojęć oraz ich znaczenia:  

1. Klient - w rozumieniu Regulaminu to Klient w rozumieniu Regulaminu Organizatora. 

2. Nazwa Domeny - w rozumieniu Regulaminu to Nazwa Domeny w rozumieniu Regulaminu 

Organizatora.  

3. Promocyjna Nazwa Domeny - w rozumieniu Regulaminu to Nazwa Domeny w rozumieniu 

Regulaminu Organizatora, wskazana w § 6 pkt 1, którą nabyto za pośrednictwem  Organizatora 

na Okres Abonamentowy Promocyjnej Nazwy Domeny w ramach promocji tj. po cenie 

promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1. 

4. Okres Abonamentowy Promocyjnej Nazwy Domeny - w rozumieniu Regulaminu to Okres 

Abonamentowy w rozumieniu Regulaminu Organizatora, wskazany w § 6 pkt 1, na który nabyto 

Promocyjną Nazwę Domeny za pośrednictwem Organizatora w ramach promocji tj. po cenie 

promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1. 

5. Podmiot - w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą  

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. 

6. Regulamin Organizatora - w rozumieniu Regulaminu to Regulamin sieci home.pl, dostępny 

na stronie internetowej pod adresem https://www.home.pl/regulaminy. 

7. Regulaminy Nazw Domen - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin Organizatora 

regulaminy dotyczące Nazwy Domeny, dostępne lub wskazane na stronie internetowej 

wskazanej w pkt 6 powyżej, w tym w szczególności Regulamin usługi dotyczącej nazw domen.  

8. Regulaminy Promocyjnej Nazwy Domeny - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin 

Organizatora regulaminy dotyczące Promocyjnej Nazwy Domeny, dostępne lub wskazane  

na stronie internetowej wskazanej w pkt 6 powyżej.  

https://www.home.pl/regulaminy


 

 

9. Uczestnik promocji - w rozumieniu Regulaminu to Podmiot, który spełnił wszystkie warunki 

opisane w § 5 i nabył Promocyjną Nazwę Domeny u Organizatora w ramach promocji  

tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.  

10. Usługi - w rozumieniu Regulaminu to świadczone przez Organizatora inne usługi niż usługa 

nabycia Promocyjnej Nazwy Domeny w ramach niniejszej promocji za pośrednictwem 

Organizatora.  

11. Konsument – to Konsument w rozumieniu Regulaminu ogólnego promocji home.pl. 

12. Przedsiębiorca – to Przedsiębiorca w rozumieniu Regulaminu ogólnego promocji home.pl. 

 

 

§3 Zmiana zasad promocji 

1. Zasady promocji, które ustaliliśmy w niniejszym Regulaminie mogą ulec zmianie w czasie 

trwania promocji. Jeżeli takie zmiany zostaną wprowadzone, to nie będą one dotyczyć umów 

zawartych przed dokonaniem zmiany (zmiany będą stosowane tylko do nowych umów – takich, 

które zawarto po wprowadzeniu zmian) 

2. Wszelkie zmiany promocji zostaną wprowadzone w ten sposób, że dokonamy zmiany treści 

Regulaminu (o tym mowa w §8 pkt 3 poniżej). 

3. O każdej zmianie poinformujemy na naszej stronie internetowej, pod adresem: 

https://www.home.pl. 

 

 

§4 Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od dnia 21 stycznia 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku. 

2. Może wystąpić sytuacja, w której przed dniem 15 czerwca 2020 r. promocja zostanie odwołana 

bez podania przyczyny, co jest prawem Organizatora. Odwołanie promocji nie wpłynie na 

umowy zawarte przed dniem odwołania.  

3. Jako Organizator uprzedzamy, że możemy przedłużyć termin trwania promocji wskazany  

w pkt 1 powyżej.  

4. O odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji poinformujemy na naszej 

stronie internetowej pod adresem:  https://www.home.pl. 

 

https://www.home.pl/regulaminy
https://www.home.pl/regulaminy


 

 

 

§5 Uczestnicy promocji 

1. Aby móc skorzystać z promocji, Podmiot musi spełnić (w trakcie obowiązywania promocji) 

jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki: 

a. dokonać nabycia za pośrednictwem Organizatora Promocyjnej Nazwy Domeny oraz, 

b. zaakceptować Regulamin, oraz  

c. zaakceptować Regulamin Organizatora, oraz 

d. zaakceptować Regulamin Promocyjnej Nazwy Domeny,  

e. zaakceptować Regulamin Ogólny Promocji home.pl zamieszczony na stronie 

internetowej wskazanej w §2 pkt 6, 

f. zaakceptować mające zastosowanie Regulaminy Nazw Domen, oraz  

g. spełnić pozostałe warunki określone regulaminami wskazanymi w lit. b-f powyżej, oraz 

h. uiścić w całości opłaty należne z tytułu nabycia Promocyjnej Nazwy Domeny  

za pośrednictwem  Organizatora. 

2. Z udziału w promocji wyłączone są następujące osoby (choćby spełniły wszystkie warunki 

opisane w Regulaminie): 

a. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, oraz 

b. Podmioty posiadające podpisane porozumienie z Podmiotami posiadającymi status 

rejestru lub rejestratora,  

c. udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy Podmiotów wskazanych w lit. b powyżej,  

d. członkowie rodzin Podmiotów wskazanych w lit. c powyżej, 

e. Podmioty, które nie dokonały płatności za Usługi lub opóźniły się z płatnością za Usługi, 

albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w sposób nienależyty, 

f. Podmioty/Klienci, którzy wcześniej skorzystali z wcześniejszej promocji Organizatora 

o nazwie: „Odbierz do 50 zł za domeny .pl”. 

3. Jako Organizator, mamy prawo, wedle własnego uznania, do wyrażenia zgody na skorzystanie z 

warunków promocji przez osoby wymienione powyżej w pkt 2.  

4. W promocji mogą brać udział zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy. 

 

 

 



 

 

§6 Opis promocji 

1. Podmioty, które spełniły warunki określone w § 5 mogą nabyć u Organizatora Promocyjną 

Nazwę Domeny wskazaną w tabeli poniżej za cenę promocyjną, to jest w kwocie wskazanej w 

tabeli poniżej na Okres Abonamentowy Promocyjnej Nazwy Domeny wskazany w tabeli 

poniżej 

 

Promocyjna 

Nazwa Domeny 

 

Okres Abonamentowy 

Promocyjnej Nazwy 

Domeny 

 

Cena 

Promocyjna 

 

 

domena .pl, funkcjonalna, 

regionalna, znajdująca się w 

puli domen zarządzanych 

przez NASK 

 

Jeden rok 

 4,50 zł (w tym VAT), 

czyli jeden grosz 

dziennie netto. 

 

2. Każdy Uczestnik promocji uprawniony jest do nabycia u Organizatora na warunkach promocji 

opisanych w pkt 1 powyżej, tylko jednej Promocyjnej Nazwy Domeny. Ten limit obowiązuje 

bezwzględnie i nie można go przekroczyć. Każda kolejna zakupiona Nazwa Domeny oferowana 

będzie w cenie standardowej, zgodnej z cennikiem zamieszonym na stronie 

www.home.pl/cennik.  

3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika Promocji w ramach promocji nie podlega wymianie 

na ekwiwalent pieniężny, ani inne Usługi bądź świadczenia. 

4. Szczegółowe zasady korzystania z Promocyjnej Nazwy Domeny regulują zapisy innych 

regulaminów obowiązujących u Organizatora, a mianowicie wymienionych poniżej 

regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia: 

a. Regulamin, 

b. Regulamin ogólny promocji home.pl,  

c. Regulamin Promocyjnej Nazwy Domeny Promocji oraz mające do niej zastosowanie 

Regulaminy Nazw Domen, 

d. Regulamin Organizatora.  

http://www.home.pl/cennik


 

 

§7 Kary 

1. Jeżeli uczestnik Promocji, dokona nabycia Promocyjnej Nazwy Domeny z naruszeniem 

zapisów Regulaminu (np. dokona nabycia więcej Promocyjnych Nazw Domen niż to wynika 

z limitu określonego w §6 pkt 2), to taki uczestnik będzie musiał zapłacić na rzecz Organizatora 

karę umowną. Wysokość kary umownej to różnica pomiędzy ceną Promocyjnej Nazwy 

Domeny, a ceną standardową, wynikającą z cennika Organizatora, obowiązującego w dniu 

nabycia danej promocyjnej Nazwy Domeny. Innymi słowy: wysokość kary to cena 

standardowa, zwykła (według cennika) minus cena promocyjna.  

2. Kara umowna w wysokości określonej w punkcie poprzedzającym, przysługuje 

Organizatorowi odrębnie za każdą Promocyjną Nazwę Domeny nabytą z naruszeniem 

Regulaminu. To oznacza, że uczestnik Promocji będzie musiał zapłacić tyle kar umownych, 

ile zakupił Promocyjnych Nazw Domeny niezgodnie z Regulaminem.  

3. Kara umowna podlega zapłacie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Uczestnikowi Promocji 

wezwania do zapłaty kary przez Organizatora w formie wiadomości e-mail lub w formie listu 

poleconego. 

4. Zastrzeżenie kary umownej określonej w niniejszym paragrafie nie pozbawia Organizatora 

prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kary, jeśli 

szkoda Organizatora spowodowana przez Uczestnika Promocji będzie w danym przypadku 

przekraczała wysokość kary.  

 

 

§8 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy innych 

regulaminów obowiązujących u Organizatora, a mianowicie wymienionych poniżej 

regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia: 

a. Regulamin ogólny promocji home.pl, 

b. Regulamin Promocyjnej Nazwy Domeny, 

c. Inne Regulaminy Nazw Domen mające zastosowanie do Promocyjnej Nazwy Domeny, 

d. Regulamin Organizatora.  

2. Jeżeli pomiędzy niniejszym Regulaminem, a regulaminami wymienionymi w pkt 1 powyżej 

występują jakieś rozbieżności czy sprzeczności, to przyjmujemy, że wiąże nas treść 



 

 

niniejszego Regulaminu. Jeżeli natomiast wspomniane sprzeczności i rozbieżności pojawiają 

się między zapisami regulaminów wymienionych w pkt 1 a-d powyżej, to przyjmujemy, że 

wiąże nas treść tego regulaminu, który ma na tej liście wyższą pozycję, czyli np. stosujemy 

postanowienia Regulaminu Promocyjnej Nazwy Domeny, a nie postanowienia Regulaminu 

Organizatora.  

3. Jako Organizator zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, a także możliwość 

zastąpienia Regulaminu nowym, innym regulaminem. Zmiana Regulaminu lub nowy 

Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu postanowień Regulaminu Organizatora 

dotyczących zmian/wprowadzania nowego Regulaminu Organizatora.  

 

 

§9 Wejście  w życie  

1. Niniejszy Regulamin stanowi zmianę warunków promocji „Odbierz do 50 zł za domeny .pl”  

w rozumieniu §3 regulaminu promocji „Odbierz do 50 zł za domeny .pl” z dnia 09.05.2019.  

Innymi słowy – niniejszy Regulamin zastępuje w całości „Odbierz do 50 zł za domeny .pl”.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej wskazanej w §2 pkt 6  

i ma zastosowanie do umów zawieranych po jego wejściu w życie. To oznacza, że żadne zapisy 

regulaminu „Odbierz do 50 zł za domeny .pl” nie mają już mocy do umów, które są zawierane od 

dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 

 

 


