addhost.
Regulamin promocji „Zarejestruj od 1 do 5 nowych domen PL za darmo!”

§1
Organizator promocji
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zarejestruj od 1 do 5 nowych domen PL za darmo!” 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 niniejszej akcji promocyjnej prowadzonej przez Organizatora, wyłączone są wszystkie podmioty
posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy,
współpracownicy i udziałowcy. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z niniejszej promocji - członków
rodzin / osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym / osoby powiązane z przedsiębiorcami – z
osobami / przedsiębiorcami będącymi już beneficjentami niniejszej promocji, jeśli uzna to za stosowne.
§3
Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od 21.11.2016 do odwołania.
2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na od 1 do 5 domen PL ( do wyboru domena .pl,
regionalna lub funkcjonalna) na stronie www.addhost.pl w czasie obowiązywania promocji oraz zaznaczenia w
momencie składania zamówienia chęci wzięcia udziału w promocji.
3. Okres rejestrowanych domen wynosi 12 miesięcy od dnia zarejestrowana domeny w NASK. Kolejne domeny
rejestrowane zgodnie z cennikiem na stronie Organizatora.
4. Pakiet 5 darmowych domen ważny jest 1 rok od dnia zarejestrowania pierwszej promocyjnej domeny (chyba,
że promocja zostanie wygaszona przed upływem tego czasu). Po tym okresie kolejne domeny rejestrowane
zgodnie z cennikiem na stronie Organizatora.
§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 rezerwacji od 1 do 5 domen spośród domen polskich (.pl, regionalne lub
funkcjonalne), w wyłączeniem osób wymienionych w § 2, pkt 2 niniejszego regulaminu.
3. Rejestracja domen odbywa się za pośrednictwem rejestratora bez wnoszenia opłat.
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4. Aby skorzystać z promocji Uczestnik musi dokonać potwierdzenia zamówienia na rejestrowane domeny w
promocji. W tym celu organizator wyśle w postaci elektronicznej potwierdzenia zamówienia z linkiem
aktywacyjnym. Potwierdzenie zamówienia może zostać wykonane, poprzez kliknięcie w link w terminie do 14
dni od złożenia zamówienia. Z uwagi na specyfikę rejestracji domen oraz wymogi NASK, po tym terminie
Organizator nie ma obowiązku utrzymania rezerwacji dla zamówionych domen.
5. 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 o której mowa w niniejszym punkcie przed prolongatą
ważności domeny, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny według cennika
Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji. Zapis ten nie dotyczy konsumentów.
6. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w promocji do innego Rejestratora przed pierwszym
odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej odnowienia na kolejny rok według aktualnego cennika
Organizatora dostępnego na stronie addhost.pl.
7. Dokonanie opłaty z §4 pkt 6 zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz
Organizatora.
8. Po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odnowienie odbywa się na warunkach 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. Promocja dotyczy wyłącznie domen polskich (.pl, regionalnych oraz funkcjonalnych) zarejestrowanych w
czasie promocji w pierwszym okresie abonamentowym.
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.
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