Regulamin promocji
Obowiązuje od 01.10.2020

§I
Uwagi wstępne
1. Organizatorem promocji jest Agnat Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 119, 85-022
Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090753, REGON
093031034, operator marki Domena.pl, zwany dalej Organizatorem.
2. Z oferty mogą skorzystać osoby prywatne, które ukończyły 18 lat i firmy mające swoją siedzibę na
terenie Polski.
3. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Organizatora, zwanych dalej Uczestnikami.
4. Promocja trwa od 01.10.2020 do odwołania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania
przyczyn.

§ II
Zasady promocji
1. Organizator w ramach promocji oferuje Uczestnikom rejestrację domen europejskich .eu w
promocyjnej cenie 0,99 zł netto.
2. Uczestnik będący firmą w ramach promocji może dokonać jednego zamówienia na 5 dowolnie
wybranych domen. Uczestnik będący osobą fizyczną w ramach promocji może dokonać jednego
zamówienia na 2 dowolnie wybrane domeny.
3. Rejestracji wybranych domen można dokonać pod adresem www.domena.pl.
4. Rejestracja domeny nastąpi po zaksięgowaniu się wpłaty.
5. Domeny, które w poprzednim okresie rozliczeniowym zostały zarejestrowane w niniejszej promocji,
nie mogą zostać ponownie zarejestrowane na zasadach promocyjnych.
6. Domeny są zarejestrowane na okres jednego roku.
7. Z niniejszej promocji można skorzystać jeden raz w okresie 6 miesięcy.
8. Odnowienie domen odbywa się według cennika Operatora obowiązującego na dzień odnowienia
domeny.
9. Uczestnik nie jest obligowany do odnowienia domen zarejestrowanych w niniejszej promocji.
10. W okresie pierwszego roku od zarejestrowania domeny, Uczestnik może dokonać transferu do
innego operatora, jeśli dokona opłaty równej odnowieniu tej domeny według aktualnie
obowiązującego cennika Organizatora.
11. Uczestnik zamawiając usługę w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i
akceptuje wszystkie jego warunki.

§ III
Postępowanie reklamacyjne
1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowania, które uniemożliwią
klientowi skorzystanie z oferty promocyjnej. Jakkolwiek nie ponosi także odpowiedzialności za awarie
powstałe w wyniku działania sytuacji nieprzewidzianych i awarie dostawców poszczególnych usług.
2. W wypadku sprzeczności postanowień regulaminu domenowego oraz promocyjnego zastosowanie
ma niniejszy regulamin.
3. Reklamacje związane z promocją można składać pisemnie na adres: Agnat Sp. z o.o., ul. Gdańska
119, 85-022 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na adres biuro@domena.pl.
4. Reklamacje dotyczące promocji zgłaszane pisemnie lub elektronicznie zostaną rozpatrzone w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia.

