
 addhost. 
 

  
Grupa DKS Sp. z o.o., Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław NIP: 8971810183, REGON: 361838255, KRS: 0000563989 

 

Regulamin elektronicznej usługi zmiany Abonenta 
 

§ 1 
Definicje 

1. Addhost – Grupa DKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14 lok. 3, 
50-062 Wrocław, REGON: 361838255, KRS: 0000563989, zwany także Usługodawcą. 

2. Cedent – podmiot, który dysponuje domeną do czasu skutecznego przeprowadzenia procedury e-cesji. 
3. Cesjonariusz – podmiot, który będzie dysponować domeną od chwili skutecznego przeprowadzenia 

procedury e-cesji. 
4. Rejestrator Nadrzędny – podmiot zarządzający domenami. 
5. E-cesja – procedura zmiany Abonenta za pomocą Serwisu. 
6. Strony – Aktualny Abonent i Docelowy Abonent. 
7. Serwis – serwis internetowy www.addhost.pl, prowadzony przez Grupa DKS sp. z o. o. z siedzibą we 

Wrocławiu. 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin elektronicznej usługi zmiany Abonenta, zwany dalej Regulaminem, określa procedurę zmiany Abonenta danej domeny w rejestrach Addhost oraz Rejestratora Nadrzędnego, właściwego dla utrzymywania danej nazwy domeny.  
2. Strony oświadczają, że zapoznały się z regulaminami Rejestrów Nadrzędnych, znajdującymi się pod adresem: https://www.dns.pl,  https://www.resell.biz 
3. Strony oświadczają, że znane im są wszelkie wymogi prawne związane ze zmianą Abonenta nazwy domeny.  
4. Addhost nie gwarantuje, że procedura E-cesji będzie możliwa, jeżeli takie sytuacje przewidują wskazane w  ust. 2 niniejszego paragrafu regulaminy i procedury. 
5. Cedent oświadcza, że przekazał Cesjonariuszowi informacje o wszelkich prawach i obowiązkach związanych z przejmowaną nazwą domeny, a Cesjonariusz oświadcza, że wraz ze skutecznym zakończeniem procedury  E-cesji przejmuje wszystkie prawa i obowiązki do nazwy domeny.  
6. E-cesja jest niedostępna w odniesieniu do Stron, jeżeli:  

 którakolwiek z nich zalega na dzień rozpoczęcia E-cesji z zapłatą opłaty za usługę rejestracji i otrzymaną nazwę domeny,  
 jeżeli dla którejkolwiek z nich Addhost zawiesił świadczenie usługi domeny zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Addhost, 
 którakolwiek z nich nie spełnia wymogów narzuconych przez obowiązujące przepisy lub regulaminy,  o których mowa w ustępie drugim. 
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§ 3 
Procedura E-cesji 

1. Procedura E-cesji może zostać rozpoczęta tylko w przypadku, gdy każda ze Stron jest posiadaczem konta w Serwisie. 
2. Cedent w Serwisie, przy domenie która ma być poddana cesji, wybiera zakładkę "Zmiana Abonenta" w Panelu Klienta i dokonuje następujących czynności: 

a) Upewnia się że wszystkie dane kontaktowe przypisane do domeny są poprawne i aktualne; 
b) Składa oświadczenie woli o poddaniu wskazanej nazwy domeny procedurze E-cesji na rzecz 

Cesjonariusza; 
c) Akceptuje niniejszy regulamin; 
d) Generuje specjalny kod E-cesji, ważny 24h, który jest przypisany do danej procedury E-cesji; 
e) Wygenerowany kod przekazuje Cesjonariuszowi. 

3. Cesjonariusz w Serwisie za pomocą formularza "Cesja domeny" znajdującego się z Panelu Klienta dokonuje następujących czynności: 
a) Wskazuje nazwę domeny, którą poddaje procedurze E-cesji (bez przedrostka www); 
b) Przepisuje lub wkleja kod E-cesji otrzymany od  Cedenta; 
c) Oświadcza, że jest uprawniony do dokonania E-cesji nazwy domeny; 
d) Akceptuje niniejszy Regulamin; 
e) W przypadku domen globalnych Cesjonariusz zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia adresu 

email w ciągu 15 dni. W przeciwnym razie domena zostanie zablokowana i otrzyma status ClientHold. 
Funkcjonowanie domeny zostanie przywrócone po kliknięciu na link przesłany w wiadomości email. 

4. Addhost może żądać od Stron dokonania dodatkowych czynności, jeżeli wynika to z regulaminów Rejestratora Nadrzędnego. 
5. Addhost nie odpowiada za przekazanie Cesjonariuszowi kodu E-cesji. Strony są zobowiązane nie przekazywać kodu osobom trzecim, niezwiązanym z procedurą E-cesji. 
6. W przypadku braku wykonania przez Cesjonariusza obowiązków wskazanych w ust. 3, pkt. a-e niniejszego paragrafu w ciągu 24 godzin od wygenerowania przez Cedenta kodu E-cesji, kod traci ważność, a Strony są zobowiązane wykonać procedurę od początku.   
7. Po dokonaniu potwierdzenia udziału w E-cesji Addhost niezwłocznie zmienia dane Abonenta w prowadzonym rejestrze oraz przekazuje zmienione dane Abonenta nazwy domeny właściwemu Rejestrowi Nadrzędnemu. 
8. Addhost ma prawo do wezwania każdej ze Stron do okazania stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienie do wykonania operacji pod rygorem cofnięcia dokonanej zmiany Abonenta. 
9. Addhost ma prawo odmówić dokonania zmiany Abonenta, a po zmianie cofnąć procedurę E-cesji w przypadku podania przez Strony podczas procedury nieprawidłowych danych.  
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Cedenta lub Cesjonariusza mogą być wykonywane przez podmioty działające w jego imieniu. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że uzyskał od podmiotu reprezentowanego udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury E-cesji. 
11. W przypadku wątpliwości co do uprawnień wskazanego w ustępie powyżej podmiotu, Addhost ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienia takiego podmiotu do reprezentacji Strony. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Podczas trwania E-cesji Strony nie mogą: 

 zaczynać kolejnej E-cesji na tę samą nazwę domeny, 
 likwidować konta w Serwisie, 
 delegować obsługi nazwy domeny do innego podmiotu. 

2. Addhost nie odpowiada za działania Rejestratora Nadrzędnego związane z procedurą E-cesji. 
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa oraz odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług Addhost. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r. 
 


