Umowa Domenowa nr 1/NT/20..

zawarta w dniu 2022-04-21 w Bydgoszczy pomiędzy Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119 zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000090753 zwaną w dalszej części
Operatorem reprezentowaną przez Dawida Kulbakę - Prezesa Zarządu, a Abonentem:
_____________________________________________________________________________________________________
Nazwa firmy:
Zamówiona usługa: Domena
Imię i Nazwisko:
Pełna nazwa: jakas-domena.pl
Adres:
Okres wykupienia domeny: 1.12.2014 – 1.12.2022
Registry: NASK (www.nask.pl)
NIP: …………… REGON: ……………..
Telefon kontaktowy: +………………..
Adres e-mail: ……………………
_____________________________________________________________________________________________________
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§1
Abonent niniejszym zleca, a Operator przyjmuje zlecenie polegające na świadczeniu usług rejestracji domeny lub domen
internetowych (Usługa Rejestracji) oraz ich utrzymaniu (Usługa Utrzymania).
§2
Abonent oświadcza, że przy zawarciu niniejszej Umowy został mu doręczony Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać zasad w
nim określonych, a Strony uzgadniają, że wymieniony Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do ............... .
Warunki określające możliwości odstąpienia od umowy oraz zasady jej wypowiedzenia są określone w Regulaminie.
Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Abonent z tytułu wykonywania przez Operatora Usług Rejestracji i Utrzymania zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia
określonego w Cenniku dostępnym na stronie domeny.domena.pl po zalogowaniu do Panelu Klienta. Wniesienie opłaty jest
równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia ww. Usług.
Abonent niniejszym upoważnia w sposób wyłączny Operatora do działania w imieniu, na rzecz i na rachunek Abonenta w celu
wykonania Usług o których mowa w niniejszej Umowie.
W wypadku opłacenia domeny na kolejne okresy, Umowa ulega automatycznemu wydłużeniu do końca wykupionego okresu
domeny lub domen.
§3
Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest prawo polskie.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu
rzeczowo Sądowi w Bydgoszczy.
W zakresie nieuregulowanym Umową oraz stosownymi Regulaminami stanowiącymi załączniki do Umowy, mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Umowa wchodzi
w życie z dniem podpisania.
Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej.
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…………………………………………

Abonent

…………………………………………

