Regulamin promocji: „Odbierz do 50 zł za domeny .pl”

§1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Odbierz do 50 zł za domeny .pl” (zwanej dalej:
promocją) organizowanej 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 (zwaną dalej: Organizatorem).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie
internetowej pod adresem https://www.home.pl/regulaminy.
3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi,
ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych
dopuszczają taką możliwość.
§ 2 Definicje.
1. Klient - w rozumieniu Regulaminu to Klient w rozumieniu Regulaminu Organizatora.
2. Nazwa Domeny - w rozumieniu Regulaminu to Nazwa Domeny w rozumieniu Regulaminu
Organizatora wskazana w § 6 pkt 1, którą Podmiot musi zarejestrować za pośrednictwem
Organizatora po cenie wskazanej w Cenniku w celu skorzystania z promocji.
3. Okres Abonamentowy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to Okres abonamentowy
w rozumieniu Regulaminu Organizatora, wskazany w § 6 pkt 1, na który zarejestrowano Usługę
Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej i na warunkach
wskazanych w § 6.
4. 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.
5. Regulamin Organizatora - w rozumieniu Regulaminu to Regulamin sieci home.pl, dostępny
na stronie internetowej pod adresem https://www.home.pl/regulaminy.

6. Regulaminy Nazwy Domeny - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin Organizatora
regulaminy dotyczące Nazwy Domeny, dostępne lub wskazane na stronie internetowej
wskazanej w pkt 5 powyżej.
7. Regulaminy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin Organizatora
regulaminy dotyczące Usługi Promocji, dostępne lub wskazane na stronie internetowej
wskazanej w pkt 5 powyżej, w tym w szczególności Regulaminy Nazwy Domeny.
8. Uczestnik promocji - w rozumieniu Regulaminu to Podmiot, który spełnił wszystkie warunki
opisane w § 5 i zarejestrował Usługę Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie
promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.
9. Usługi - w rozumieniu Regulaminu to świadczone przez Organizatora inne usługi niż Usługa
Promocji oraz usługa rejestracji Nazwy Domeny w ramach niniejszej promocji za
pośrednictwem Organizatora.
10. Usługa Promocji - w rozumieniu Regulaminu to usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Organizatora, wskazana w § 6 pkt 1, którą zarejestrowano za pośrednictwem Organizatora na
Okres Abonamentowy Usługi Promocji w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej
w § 6 pkt 1.
§3 Zmiana zasad promocji.
1. Zasady promocji 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 stronie internetowej, pod adresem:
https://www.home.pl.
§4 Czas trwania promocji.
1. Promocja trwa od dnia 9.05.2019 roku do dnia 10.03.2020 roku.
2. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję
bez podania przyczyny.
3. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
4. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie
zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: https://www.home.pl.

§5 Uczestnicy promocji.
1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest, aby Podmiot w trakcie trwania
promocji:
a. dokonał rejestracji za pośrednictwem Organizatora Usługi Promocji oraz,
b. zaakceptował Regulamin, oraz
c. zaakceptował Regulamin Organizatora, oraz
d. zaakceptował Regulaminy Usługi Promocji, oraz
e. spełnił pozostałe warunki określone regulaminami wskazanymi w lit. b-d powyżej, oraz
f. uiścił w całości opłaty należne z tytułu rejestracji Usługi Promocji za pośrednictwem
Organizatora, oraz
g. otrzymał od Organizatora w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail wskazany w
Panelu Klienta kupon rabatowy, o którym mowa w §6 pkt 2a, uprawniający do nabycia
po obniżonej cenie Usług określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Kod rabatowy
zostanie przesłany do Uczestnika promocji w formie wiadomości e-mail, po uiszczeniu
pełnej opłaty za Usługę Promocji, oraz
2. Z udziału w promocji wyłączeni są:
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,
chyba że Organizator postanowi inaczej.
3. Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za Usługi lub
opóźniły się z płatnością za Usługi, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy
wykonywały w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.
§6 Opis promocji.
1. Podmioty, które spełniły warunki określone w § 5 mogą zarejestrować u Organizatora Usługę
Promocji wskazaną w tabeli poniżej za cenę promocyjną w kwocie wskazanej w tabeli poniżej
na Okres Abonamentowy Usługi Promocji wskazany w tabeli poniżej.

Usługa Promocji

domena .pl, funkcjonalna,

Okres Abonamentowy

Cena

Usługi Promocji

Promocyjna

1 rok

1,23 zł

regionalna, znajdująca się w puli
domen zarządzanych przez
NASK
2. Każdy Uczestnik promocji uprawniony jest do rejestracji u Organizatora na warunkach promocji
opisanych w pkt 1 powyżej oraz w pkt 2a poniżej, nie więcej niż 5 (pięciu) Usług Promocji (5
domen).
2a. Z tytułu zakupu każdej Usługi Promocji określonej w pkt 1, Uczestnik Promocji otrzyma od
Organizatora jeden kupon rabatowy (dalej zwany Kuponem) o wartości nominalnej 10 (dziesięć
00/100) zł netto, upoważniający do zakupu ze zniżką równą wartości nominalnej Kuponu, to
jest ze zniżką 10 zł netto Usług określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Kupon jest
ważny przez okres 3 miesięcy od dnia wysłania do Uczestnika Promocji w sposób określony w
§5 pkt 1 lit. g. Po upływie terminu ważności Kuponu nie będzie możliwe skorzystanie z Kuponu
celem uzyskania zniżki na zakup Usług zgodnie z treścią niniejszego punktu 2a.
2b. W celu obniżki ceny zakupu poszczególnej Usługi wskazanej w Załączniku nr 1 można
skorzystać tylko z jednego Kuponu na jedną nabywaną Usługę. Jeżeli poszczególnym
zamówieniem Uczestnik nabywa więcej niż jedną Usługę, wówczas na pokrycie ceny
poszczególnego zamówienia Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Kupon.
2c. Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, skorzystanie z Kuponu przy nabyciu danej Usługi nie
pozbawia Klienta prawa do korzystania z innych promocji, które będą obowiązywać w
odniesieniu do tej Usługi w dacie jej nabycia przez Klienta. Skorzystanie z kuponu przy zakupie
danej Usługi nie może jednak w żadnym przypadku prowadzić do sytuacji, w której Organizator
miałby dokonać zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Klienta z tytułu nabycia Usługi przez
Klienta (np. wówczas, gdyby na skutek obniżenia ceny o wartość kuponu, cena wyniosłaby
mniej niż 0zł).

2d. Jeżeli - w przypadkach dopuszczonych prawem - dojdzie do ustania umowy na świadczenie
(umowy sprzedaży) Usługi nabytej przy wykorzystaniu Kuponu przed upływem okresu
abonamentowego tej Usługi, wskutek czego Klientowi przysługiwałby zwrot ceny za tę Usługę
w całości lub w części, kwota do zwrotu będzie ustalana od podstawy stanowiącej cenę Usługi
pomniejszoną o wartość zniżki otrzymanej na skutek skorzystania z Kuponu.
2e. Celem uniknięcia wątpliwości, Uczestnik Promocji potwierdza, że akceptując Regulamin,
wyraził zgodę na przesłanie do niego Kuponu przez Organizatora w sposób określony w § 5 pkt
1 lit. g.
3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika Promocji w ramach promocji nie podlega wymianie
na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi bądź świadczenia.
4. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi Promocji regulują zapisy wymienionych poniżej
regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia:
a) Regulamin,
b) Regulaminy Usługi Promocji, w tym Regulaminy Nazwy Domeny,
c) Regulamin Organizatora.
§ 7 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Promocji.
1. Umowa o świadczenie Usługi Promocji zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem
promocji na czas oznaczony obejmujący Okres Abonamentowy Usługi Promocji.
2. Umowa o świadczenie Usługi Promocji może być rozwiązana przed upływem Okresu
Abonamentowego Usługi Promocji przez Uczestnika promocji, jedynie w następstwie
okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator. Rozwiązanie umowy o
świadczenie Usługi Promocji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na zasadach
określonych w pierwszej kolejności w Regulaminach Usługi Promocji, w tym - Regulaminach
Nazw Domen, a w zakresie w nich nieuregulowanym na zasadach określonych w Regulaminie
Organizatora.
3. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Promocji przez Uczestnika promocji nie znajdują
zastosowania zapisy Regulaminów Usługi Promocji lub Regulaminu Organizatora,
przewidujące możliwość rozwiązania przez Klienta umowy zawartej z Organizatorem w trybie
wypowiedzenia z innych przyczyn niż wskazane w pkt 2 powyżej, z wyjątkiem zapisu
przewidującego możliwość wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej z Organizatorem w

przypadku zmiany Regulaminu lub Regulaminów Usługi Promocji lub Regulaminu
Organizatora.
§ 8 Prolongata ważności Usługi Promocji.
1.

Uczestnik promocji lub jego następcy prawni, którzy nabyli ogół praw i obowiązków abonenta
Usługi Promocji w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, którzy zamierzają dokonać
prolongaty ważności Usługi Promocji na kolejny Okres abonamentowy, zobowiązują się po
upływie Okresu Abonamentowego Usługi Promocji do dokonania u Organizatora prolongaty
ważności Usługi Promocji (odnowienia domeny objętej Usługą Promocji) na kolejny Okres
abonamentowy.

2.

Prolongata Usługi Promocji na kolejny Okres abonamentowy odbywa się na warunkach
obowiązujących u Organizatora w momencie jej dokonania, w tym za zapłatą kwot wskazanych
w Cenniku obowiązującym u Organizatora w momencie jej dokonania, bez uwzględniania
jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter,
chyba że Organizator postanowi inaczej.

3.

W przypadku, dokonania przed upływem Okresu Abonamentowego Usługi Promocji, transferu
domeny objętej Usługą Promocji do podmiotu trzeciego, w skutek czego po upływie Okresu
Abonamentowego Usługi Promocji nie będzie możliwe dokonanie u Organizatora prolongaty
ważności Usługi Promocji na kolejny Okres abonamentowy, Uczestnik promocji lub jego
następcy prawni, którzy nabyli ogół praw i obowiązków abonenta Usługi Promocji w ramach
sukcesji uniwersalnej lub singularnej, zapłacą Organizatorowi po dokonaniu transferu domeny,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania transferu Opłatę z tytułu transferu
domeny przed upływem Okresu Abonamentowego Usługi Promocji w kwocie stanowiącej
równowartość różnicy kwoty ceny standardowej rejestracji/odnowienia Usługi Promocji,
wskazanej w Cenniku obowiązującym u Organizatora w dniu transferu oraz kwoty ceny
promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1. Zapis niniejszego pkt 3 nie dotyczy sytuacji, gdy dokonanie
transferu Usługi Promocji do podmiotu trzeciego jest następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Organizator.

4.

Opłata wskazana w pkt 3 powyżej może zostać potrącona z należności z jakiegokolwiek tytułu
przysługujących wobec Organizatora Uczestnikowi lub jego następcom prawnym, którzy nabyli

ogół praw i obowiązków abonenta Usługi Promocji w ramach sukcesji uniwersalnej lub
singularnej. Oświadczenie o potrąceniu może być złożone w sposób dorozumiany.
§ 9 Postanowienia końcowe.
1.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy wymienionych
poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia:
a) Regulamin Usługi Promocji, w tym - Regulaminy Nazwy Domeny,
b) Regulamin Organizatora.

2.

W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem oraz regulaminami wskazanymi w pkt 1 lit. a)
lub b), należy je stosować zgodnie z następująca hierarchią:
a) Regulamin,
b) Regulamin Usługi Promocji, w tym - Regulaminy Nazwy Domeny,
c) Regulamin Organizatora.

3. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu
nowym. Zmiana Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu
postanowień Regulaminu Organizatora dotyczących zmian/ wprowadzania nowego Regulaminu
Organizatora.

Załączniku nr 1 do Regulaminu „Odbierz do 50 zł za domeny .pl”

Usługa

Okres Abonamentowy

Hosting Start

1 rok

Hosting Profesjonalny

1 rok

Hosting Premium

1 rok

Hosting Start

1 miesiąc

Hosting Biznes

1 miesiąc

Hosting Profesjonalny

1 miesiąc

Hosting Premium

1 miesiąc

Hosting WordPress Profesjonalny

1 rok

Hosting WordPress Premium

1 rok

Hosting WordPress Start

1 miesiąc

Hosting WordPress Profesjonalny

1 miesiąc

Hosting WordPress Premium

1 miesiąc

Kreator Start

1 rok

Kreator Biznes

1 rok

Kreator Profesjonalny

1 rok

Kreator Start

1 miesiąc

Kreator Biznes

1 miesiąc

Kreator Profesjonalny

1 miesiąc

homeSSL Start Wildcard

1 rok

homeSSL Bizness OV

1 rok

homeSSL Business OV Wildcard

1 rok

homeSSL Premium EV

1 rok

homeSSL Start Multidomain 2

1 rok

homeSSL Start Multidomain 3

1 rok

homeSSL Start Multidomain 4

1 rok

homeSSL Start Multidomain 5

1 rok

homeSSL Biznes OV Multidomain 2

1 rok

homeSSL Biznes OV Multidomain 3

1 rok

homeSSL Biznes OV Multidomain 4

1 rok

homeSSL Biznes OV Multidomain 5

1 rok

homeSSL Premium EV Multidomain 2

1 rok

homeSSL Premium EV Multidomain 3

1 rok

homeSSL Premium EV Multidomain 4

1 rok

homeSSL Premium EV Multidomain 5

1 rok

Rapid SSL

1 rok

Rapid True BusinessID

1 rok

True BusinessID EV

1 rok

Rapid SSL Wildcard

1 rok

Rapid True BusinessID Wildcard

1 rok

eSklep Start

1 miesiąc

eSklep Profesjonalny

1 miesiąc

eSklep Start

1 rok

eSklep Profesjonalny

1 rok

Kaspersky Internet Security 2 urządzenia

1 rok

G Suite Basic

1 rok

G Suite Business

1 rok

Office 365 Essentials

1 rok

Office 365 Business

1 rok

Office 365 Business Premium

1 rok

Office 365 Home

1 rok

Norton 1 stanowisko

1 rok

Norton 5 stanowisk

1 rok

Acronis 500 GB

1 miesiąc

Acronis 500 GB

1 rok

Acronis 1 TB

1 miesiąc

Acronis 1 TB

1 rok

Acronis 2 TB

1 miesiąc

Acronis 2 TB

1 rok

Acronis 6 TB

1 miesiąc

Acronis 6 TB

1 rok

Dropsuite Basic Backup 5 GB

1 rok

Dropsuite Basic Backup 25 GB

1 rok

Dropsuite Basic Backup 50 GB

1 rok

Dropsuite Basic Backup 150 GB

1 rok

Dropsuite Email Backup

1 rok

Dropbox Business Standard

1 rok

Dropbox Business Advanced

1 rok

Avast Premier 3 stanowiska

1 rok

