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Regulamin promocji „Przenieś domenę do addhost.pl” 

 

§1  
Organizator promocji 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Przenieś domenę do addhost.pl!” jest Rejestrator  
Grupa DKS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, właściciel marki Addhost. 

§2  
Prawne regulacje dla promocji 

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się 
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Addhost. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie 
internetowej Addhost - www.addhost.pl  

2. Z udziału w akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Organizatora, wyłączone są wszystkie podmioty 
posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, 
współpracownicy i udziałowcy. 

§3 
 Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od 09.11.2022 do odwołania. 

2. Podstawą udziału w promocji jest przetransferowanie polskiej domeny od innego Rejestratora do 
Organizatora w czasie obowiązywania promocji oraz zaznaczenie w momencie wykonywania transferu chęci 
wzięcia udziału w promocji (za pomocą check-box’a). 

§4  
Zasady promocji 

1. Oferta promocyjna skierowana jest  do konsumentów oraz dla przedsiębiorców - osób fizycznych 
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
posiadających zdolność prawną posiadającą siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz adres doręczeń na terenie 
Polski. 

2. Z promocji może skorzystać każdy przedsiębiorca oraz konsument który zaakceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu oraz dokona transferu dowolnej polskiej domeny której jest właścicielem od innego 
Rejestratora do Organizatora (addhost.pl). 

3. Transfer domen odbywa się za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat. 

4. Każdy Uczestnik może dokonać dowolnej ilości promocyjnych transferów. 

5. Po prawidłowo wykonanym transferze (addhost.pl staje się nowym Rejestratorem domeny), Uczestnik 
otrzymuje za pomocą wiadomości e-mail oraz w swoim panelu w addhost.pl indywidualny kod uprawniający 
do 35% zniżki na najbliższe odnowienie domeny. 

6. Kod zniżkowy obniża wartość najbliższego odnowienia o 25% i może zostać wykorzystany do przedłużenia 
domeny na dowolnie długi okres czasu. 
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7. Korzystając z promocji Uczestnik wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych, a także na przesyłanie informacji handlowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie jest 
możliwe poprzez pisemne oświadczenie Uczestnika dostarczone na adres siedziby lub w formie skanu na 
adres email info@addhost.pl. W przypadku wycofania zgody o której mowa w niniejszym punkcie przed 
upływam ważności odnowienia domeny wykonanego przy pomocy kodu zniżkowego, Uczestnik będzie 
zobowiązany do zwrotu rabatu udzielonego za pomocą otrzymanego w związku z niniejszą promocją kodu 
rabatowego. Zapis ten nie dotyczy konsumentów. 

8. Po upływie okresu na który dokonane zostało promocyjne przedłużenie umowy, kolejne odnowienia 
odbywają się na warunkach wynikających z cennika obowiązującego w danym momencie u Organizatora. 

9. Promocja dotyczy wyłącznie domen polskich (.pl, regionalnych oraz funkcjonalnych). 

10. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, 
ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką 
możliwość. 

11. Promocja  nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

 

 


