Regulamin promocji „Domeny za złotówkę”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Domeny za złotówkę” jest firma INTERTELE S.A.
z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10, zwaną dalej Operatorem.
2. Zasady promocji zostały określone w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem, że
w sprawach w nim nieuregulowanych obowiązują postanowienia Regulaminu
rejestracji domen internetowych w systemie DOMENY.ITL.PL zamieszczonego na
stronie internetowej http://domeny.itl.pl
3. Regulamin promocji „Domeny za złotówkę” dostępny jest wyłącznie na stronie
internetowej http://domeny.itl.pl

§2 Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od 20.01.2009r. od godz. 15:00 do odwołania.
2. Operator może promocję zakończyć lub ją wstrzymać w dowolnym terminie, bez
podania przyczyny.

§3 Zasady promocji
1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych mających adres lub
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej Uczestnikiem.
Promocja nie jest skierowana do konsumentów.
2. Promocja dotyczy niżej wymienionych domen internetowych, które znajdują się w
ofercie Operatora
a. pl,
b. funkcjonalnych wymienionych na stronie internetowej http://dns.pl/dns-funk.html
c. regionalnych zamieszczonych pod adresem http://dns.pl/dns-regiony.html
3. Cena rejestracji domeny w niniejszej promocji wynosi 1zł netto + VAT dla
pierwszego rocznego okresu abonamentowego.
4. Uczestnik nie może zarejestrować w niniejszej promocji więcej niż 3 domeny. W
przypadku zarejestrowania, większej liczby domen (powyżej 3), cena za każdą kolejną
będzie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest prawidłowe wypełnienie formularza
rejestracyjnego wraz z zaznaczeniem rodzaju oferty i wybranej promocji. Formularz
znajduje się na stornie internetowej http://domeny.itl.pl
6. Operator ma prawo zażądać udostępnienia dokumentów w postaci kserokopii
zaświadczenia REGON lub kserokopii dowodu osobistego celem potwierdzenia
zamieszczonych danych w formularzu rejestracji domen. Dostarczenie tychże
dokumentów może nastąpić: osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem w
terminie 7 dni od momentu ich zażądania przez Operatora. W przypadku braku tychże
dokumentów Operator może odmówić zarejestrowania domeny.
7. Przedłużenie terminu ważności domen zarejestrowanych w ramach niniejszej
promocji, na kolejny roczny okres abonamentowy nastąpi na standardowych
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warunkach i na podstawie obowiązującego w chwili odnowienia cennika, ale bez
możliwości skorzystania z promocji, rabatów i zniżek.
8. W przypadku transferu domen zarejestrowanych w niniejszej promocji do innego
usługodawcy przed pierwszym ich odnowieniem na kolejny rok, Uczestnik
zobowiązuje się do wniesienia Operatorowi rekompensaty, w wysokości
przedstawionej w tabeli nr 1, dla każdej transferowanej domeny.
Tabela nr 1

Rodzaje domen
.pl
funkcjonalne .pl
regionalne .pl

Rekompensata w zł. (brutto)
120,78
84,18
47,58

9. W przypadku rezygnacji z odnowienia domen zarejestrowanych w ramach niniejszej
promocji na kolejny rok, Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty na konto Operatora
rekompensaty w wysokości przedstawionej w tabeli nr 1, dla każdej domeny, której
rezygnacja dotyczy.
10. Rabat w cenie rejestracji domeny otrzymany na podstawie niniejszej promocji nie
podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne usługi oferowane przez
Operatora.
11. Uczestnik ma prawo do skorzystania z niniejszej promocji, bądź też zarejestrowania
domeny przez Operatora w innych promocjach lub na zasadach ogólnych. Wyboru
oferty dokonuje Uczestnik w formularzu rejestracji domeny znajdującego się na
stronie internetowej http://domeny.itl.pl
12. Operator może odmówić zgłoszenia do zarejestrowania domeny, która narusza prawo,
bądź też dobre obyczaje.
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