
Regulamin rabatu „Stary cennik detaliczny”

§1

1. Organizatorem  akcji  promocyjnej  „Stary  cennik  detaliczny”  (dalej:  oferty  promocyjnej,
promocji, akcji) jest premium.pl Sp. z o.o. (dawniej: premium.pl Przemysław Bojczuk Sp.k.)
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000521817, posiadająca numer REGON 142655260 oraz NIP 5213584915.

2. Zasady  promocji  określone  zostały  w  niniejszym  Regulaminie,  z  tym  zastrzeżeniem,  że
w sprawach  w  nim  nieuregulowanych  stosuje  się  postanowienia  Regulaminu  Serwisu
premium.pl,  dostępnego  na  stronie  http://premium.pl/regulamin.html  oraz  Regulaminu
Rejestracji  i Utrzymania  Nazw  Domen,  w  zakresie  definicji  Utrzymania  Nazwy  Domeny,
dostępnego na stronie http://premium.pl/regulamin-domen.html.

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz
na stronie internetowej Organizatora.

4. W  przypadku  sprzeczności  postanowień  niniejszej  oferty  z  postanowieniami  Regulaminu
Serwisu premium.pl  stosuje  się  warunki  oferty, zaś  w przypadku konsumentów te  warunki,
które są dla nich bardziej korzystne.

5. 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.

§2

1. Skorzystanie  z  usług  w  ramach  oferty  promocyjnej  jest  równoznaczne  z zaakceptowaniem
postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Premium.pl.

2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza
informację o ofercie promocyjnej.

4. Oferta  promocyjna  wiąże  Użytkowników, którzy w okresie  obowiązywania  oferty dokonają
rejestracji  usług,  których  dotyczy  oferta  i  którzy  zaakceptują  postanowienia  niniejszego
Regulaminu.

§3

1. Oferta promocyjna obowiązuje od 2.10.2014 r. do odwołania.
2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (odwołać ofertę) bez podania przyczyny, albo

zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w Regulaminie przez pewien z góry
oznaczony  czas.  O  zakończeniu  akcji  lub  zaprzestaniu  zawierania  umów  na  warunkach
określonych w Regulaminie Organizator będzie informował na swojej stronie internetowej z co
najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
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3. W  przypadku  wprowadzenia  nowej  oferty  promocyjnej  w  takim  samym  zakresie,
dotychczasowa  oferta  promocyjna  przestaje  wiązać  Organizatora,  chyba  że  ten  postanowi
inaczej.

§4

1. Oferta  promocyjna  skierowana  jest  do  Użytkowników,  którzy  w  trakcie  obowiązywania
promocji:
(a) będą posiadali Konto Użytkownika zarejestrowane u Organizatora przed dniem 2.10.2014

r., oraz
(b) będą  posiadali,  w  ramach  Utrzymania  Nazwy  Domeny,  co  najmniej  1 domenę

zarejestrowaną przed dniem 2.10.2014 r., oraz
(c) zaakceptują  postanowienia  niniejszego  Regulaminu  oraz  Regulaminu  Serwisu

Premium.pl, oraz
(d) wyrażą chęć skorzystania z promocji.

2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także
podmioty  posiadające  podpisane  porozumienie  z  NASK (posiadające  status  registrara),  ich
udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także członkowie rodzin podmiotów, posiadających
podpisane  porozumienie  z  NASK  (posiadające  status  registrara)  oraz  członkowie  rodzin
udziałowców i wspólników tych podmiotów, chyba że Organizator postanowi inaczej.

3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Użytkownika jest osoba zawierająca
umowę Utrzymania Nazwy Domeny lub taką umowę w imieniu Użytkownika zawarła.

4. Z  warunków  oferty  promocyjnej  nie  mogą  korzystać  Użytkownicy,  którzy  nie  dokonali
płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo
dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty, chyba że Organizator postanowi
inaczej.

§5

W trakcie trwania promocji Użytkownicy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w promocji, mogą
dokonać Rejestracji Nazwy Domeny (rejestracji nowej domeny lub odnowienia) w promocyjnej cenie
określonej w cenniku „Stary cennik detaliczny”.

premium.pl Sp. z o.o. (dawniej: premium.pl Przemysław Bojczuk Sp.k.)
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP 5213584915, REGON 142655260, KRS: 0000521817


	Regulamin rabatu „Stary cennik detaliczny”

