Regulamin promocji: „Cennik hurtowy (2016) 50+”
§1 Postanowienia ogólne.
1.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „Cennik hurtowy (2016) 50+” (zwanej
dalej:

promocją)

organizowanej

przez

premium.pl

Spółkę

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000521817, REGON 142655260, NIP
5213584915, (zwaną dalej: Organizatorem).
2.

Regulamin

dostępny

jest

do

wglądu

na

stronie

internetowej

https://premium.pl/regulaminy.
3.

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

4.

Nazwa Domeny w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Nazwa Domeny
w rozumieniu

Regulaminu

Serwisu

premium.pl,

dostępnego

na

stronie

https://premium.pl/regulaminy.
5.

Nazwa Domeny Promocyjnej w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Nazwa Domeny
w

rozumieniu

Regulaminu

Serwisu

premium.pl,

dostępnego

na

stronie

https://premium.pl/regulaminy, którą zarejestrowano/odnowiono u Organizatora na
Okres Abonamentowy Nazwy Domeny Promocyjnej w ramach promocji tj. po cenie
promocyjnej wskazanej w Cenniku hurtowym (2016) 50+.
6.

Okres Abonamentowy Nazwy Domeny Promocyjnej w rozumieniu niniejszego
Regulaminu to Okres abonamentowy, na który zarejestrowano/odnowiono Nazwę
Domeny Promocyjnej w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej
w Cenniku hurtowym (2016) 50+.

7.

Okres abonamentowy to Okres abonamentowy w rozumieniu Regulaminu Serwisu
premium.pl, dostępnego na stronie https://premium.pl/regulaminy.

8.

Podmiot w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna
posiadająca zdolność prawną.
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9.

Uczestnik promocji w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Podmiot, który spełnił
wszystkie warunki opisane w §4 i zarejestrował/odnowił Nazwę Domeny Promocyjnej
w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w Cenniku hurtowym (2016) 50+.

10. Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Użytkownik w rozumieniu Regulaminu

Serwisu premium.pl, dostępnego na stronie https://premium.pl/regulaminy.
11. Cennik w rozumieniu niniejszego Regulaminu to cennik zawierający wskazanie cen

standardowych rejestracji/odnowienia danego rodzaju Nazwy Domeny u Organizatora,
dostępny na stronie https://premium.pl/prices/retail.html.
12. Cennik hurtowy (2016) 50+ w rozumieniu niniejszego Regulaminu to cennik zawierający

wskazanie promocyjnych cen rejestracji/odnowienia danego rodzaju Nazwy Domeny
Promocyjnej w ramach promocji, dostępny na stronie https://premium.pl.
§2 Zmiana zasad promocji.
1.

Zasady promocji 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 na stronach internetowych, na których
umieszcza informację o promocji.

§3 Czas trwania promocji.
1.

Promocja trwa od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku.

2.

Organizator może odwołać promocję przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1
powyżej bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie
zamieszczona na stronach internetowych, na których umieszczono informację
o promocji.

3.

Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt. 1 powyżej.
Informacja o przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na stronach
internetowych, na których umieszczono informację o promocji.

§4 Uczestnicy promocji.
1.

Uczestnikiem promocji jest Podmiot, który w trakcie trwania promocji:
(a)

korzysta ze świadczonej przez Organizatora usługi Utrzymania Nazwy Domeny
(w rozumieniu Regulaminu Serwisu premium.pl, dostępnego na stronie
https://premium.pl/regulaminy) w zakresie co najmniej 50 Nazw Domen, oraz
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(b)

dokona rejestracji/odnowienia za pomocą systemu Organizatora Nazwy Domeny
Promocyjnej, oraz

(c)

zaakceptuje niniejszy Regulamin, oraz

(d)

zaakceptuje Regulamin Serwisu premium.pl, Regulamin Rejestracji i Utrzymania
Nazw Domen oraz inne regulaminy dotyczące Nazwy Domeny Promocyjnej,
dostępne lub wskazane na stronie https://premium.pl/regulaminy, oraz

(e)

spełni pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem
Serwisu premium.pl oraz Regulaminem Rejestracji i Utrzymania Nazw Domen
i innymi regulaminami dotyczącymi Nazwy Domeny Promocyjnej, dostępnymi
lub wskazanymi na stronie https://premium.pl/regulaminy, oraz

(f)
2.

uiści opłaty należne z tytułu usługi opisanej w lit. b powyżej.

Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin, a także Podmioty posiadające podpisane porozumienie z Podmiotami
posiadającymi status rejestru lub registrara Nazwy Domeny Promocyjnej, ich
udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także członkowie rodzin Podmiotów,
posiadających podpisane porozumienie z Podmiotami posiadającymi status rejestru lub
registrara Nazwy Domeny Promocyjnej oraz członkowie rodzin udziałowców
i wspólników tych Podmiotów, chyba że Organizator postanowi inaczej.

3.

Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za
Usługi premium.pl lub opóźniły się z płatnością za Usługi premium.pl, albo dotychczas
zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w sposób nienależyty, chyba że
Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis promocji
1.

Podmioty, które spełniły warunki określone w §4, w trakcie promocji mogą
zarejestrować/odnowić Nazwę Domeny Promocyjnej na Okres Abonamentowy Nazwy
Domeny Promocyjnej po cenie promocyjnej wskazanej w Cenniku hurtowym (2016) 50+.

2.

Świadczenie otrzymane przez Uczestnika promocji w ramach promocji nie podlega
wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi premium.pl bądź
świadczenia.

3.

Korzystanie z Nazwy Domeny Promocyjnej podlega ogólnym zasadom opisanym
w Regulaminie Serwisu premium.pl oraz Regulamin Rejestracji i Utrzymania Nazw
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Domen i w regulaminach dotyczących Nazwy Domeny Promocyjnej, dostępnych lub
wskazanych na stronie https://premium.pl/regulaminy.
§6 Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy
Regulaminu Serwisu premium.pl, Regulaminu Rejestracji i Utrzymania Nazw Domen oraz
innych regulaminów dotyczących Nazwy Domeny Promocyjnej, dostępnych lub wskazanych
na stronie https://premium.pl/regulaminy.
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