Regulamin promocji pod nazwą „6 domen .PL za 0 zł”
§1 ORGANIZATOR

Organizatorem akcji promocyjnej „6 domen .PL za 0 zł” (dalej: oferty promocyjnej, promocji) jest AZ.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 19/2,
70-453 Szczecin, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem).
§2 PODSTAWY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w
sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulamin Az.pl, dostępnego na
stronie https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/
2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty promocyjnej z postanowieniami
Regulaminu Az.pl powyżej, stosuje się warunki oferty promocyjnej, zaś w przypadku
Konsumentów te warunki, które są dla nich bardziej korzystne.
§3 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 oferty promocyjnej na stronie internetowej, na
której została umieszczona informacja o ofercie promocyjnej.
§4 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Oferta promocyjna trwa od dnia 06.11.2014 roku do odwołania.
2. Organizator jest uprawniony do odwołania oferty promocyjnej w każdym czasie. Informacja o
odwołaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której została umieszczona
informacja o ofercie promocyjnej.

§5 UCZESTNICY

1. Oferta promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających
zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:
a. posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej, oraz
b.

zaakceptowały niniejszy Regulamin, oraz

c. zaakceptowały Regulamin Az.pl, oraz
d. dokonają rejestracji za pośrednictwem Organizatora nazw domen opisanych w § 6

pkt. 1.
2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty
posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy,
wspólnicy oraz pracownicy
3. 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.
§6 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnik, który spełnił wymogi określone w § 5 jest uprawniony do dokonania rejestracji za
pośrednictwem Organizatora na okres 1 roku domen .PL za 0 złotych.
2. Każdy Uczestnik w ramach promocji jest uprawniony na zasadach wskazanych w ust 1 do
dokonania rejestracji za pośrednictwem Organizatora wyłącznie 6 domen. PL , w tym 3 nazw
domen z końcówką pl (.pl, com.pl i inne polskie domeny funkcjonalne) oraz 3 nazw domen z
końcówką waw.pl (w tym inne polskie domeny regionalne). Kolejne domeny rejestrowane są
za zapłatą cen wskazanych w cenniku Organizatora.
3. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub
posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych klientów) aktualnych, poprawnych i
kompletnych danych.
4. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta),
który zamówił lub zarejestrował nazwę domeny na warunkach promocji dostarczenia kopii
koniecznych dokumentów, w szczególności dowodu osobistego, zaświadczenia o
zameldowaniu, zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub
wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego

dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą lub zawodową, w przypadku, gdy przepisy nie wymagają rejestracji Uczestnika w
ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców KRS.
5. Wezwanie, o którym mowa w pkt 4, Organizator prześle Uczestnikowi na adres elektroniczny
podany w trakcie rejestracji.
6. Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym
mowa w pkt 4, w ciągu 72 godzin od otrzymania wezwania.
7. Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych pkt. 4 w terminie, o którym mowa w pkt 6,
oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem
umowy z Organizatorem. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji nazwy
domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.
8. Prolongata ważności nazw domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie
pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w
momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u
Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych,
bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
9. W przypadku transferu nazwy domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego
usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej
prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi
odnowienia nazwy domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której
mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia Uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych
świadczeń na rzecz Organizatora.
10. Użytkowanie nazwy domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega zasadom
opisanym w Regulaminie AZ.pl.
11. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na
ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
12. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług wskazanych w
pkt 1 powyżej zarejestrowanych na warunkach promocji przed upływem 12 (dwanaście)
miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika
przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od
Organizatora, Uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego
wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową
wynikającą z cennika Organizatora obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a ceną
promocyjną, ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.
13. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora zawartej z Konsumentem w zakresie
usług wskazanych w pkt 1 powyżej przed upływem okresu 12 ( dwanaście) miesięcy od dnia
zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta

Organizator promocji będzie zobowiązany zapłacić Konsumentowi, na jego wezwanie, karę
umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową wynikającą z cennika
Organizatora obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a ceną promocyjną, ustaloną
proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

