
Regulamin sprzedaży bezpośredniej nazw domen

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  korzystania  przez  Użytkowników  z  Usługi  Sprzedaży
Bezpośredniej Nazw Domen, oferowanej za pośrednictwem Serwisu. 

2. Niniejszy  Regulamin  jest  wydany  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  18.07.2002  r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Serwis oznacza Serwis internetowy transakcji on-line dotyczących nazw domen dostępny pod
adresem http://premium.pl.

4. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługę Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy
Domeny  jest  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 0000369801,
posiadająca numer REGON 142655260 oraz NIP 5213584915

5. Usługa Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy Domeny oznacza transakcję Zbycia Nazwy Domeny
przeprowadzoną  za  pośrednictwem  Serwisu  z  użyciem  mechanizmu  Escrow,  służącego
zabezpieczeniu Nabywcy i Zbywcy, której przebieg jest następujący:

(a) Zbywca w chwili tworzenia  oferty Zbycia Nazwy Domeny za pośrednictwem Serwisu
zaznacza  ikonę  „Sprzedaż  bezpośrednia”,  a  następnie  wskazuje  cenę  zbycia  nazwy
domeny oraz dane Nabywcy (adres e-mail lub login w Serwisie),

(b) Nabywca dokonuje wpłaty kwoty za domenę na rachunek Serwisu i przyjmuje ofertę,

(c) Serwis  przekazuje  Zbywcy  na  adres  e-mail  podany  przez  niego  w  formularzu
rejestracyjnym informację o dokonaniu przez Nabywcę wpłaty opisanej w pkt 5 lit. b
niniejszego regulaminu,

(d) Zawarcie  umowy pomiędzy Zbywcą  i  Nabywcą  następuje  w chwili  dokonania  przez
Nabywcę wpłaty oraz przyjęcia oferty, jak opisano w pkt 5 lit. b niniejszego regulaminu,

(e) Zbywca dokonuje wszelkich czynności koniecznych do przeniesienia na Nabywcę ogółu
praw i  obowiązków z  umowy o  rejestrację  i  utrzymywanie  nazwy domeny zawartej
z organem rejestrującym,

(f) Po  przeniesieniu  na  Nabywcę  ogółu  praw  i  obowiązków  opisanych  w  pkt  5  lit.  e
niniejszego regulaminu – Serwis przekazuje na podane przez Zbywcę konto, kwotę ceny
zbycia nazwy domeny uiszczoną przez Nabywcę, pomniejszoną o kwotę opłat i prowizji,
o których mowa w pkt 7, 8, 10 niniejszego regulaminu.

6. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajduje
REGULAMIN  SERWISU  PREMIUM.PL,  dostępny  na  stronie
http://premium.pl/regulamin.html

7. Skorzystanie z Usługi Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy Domeny oferowanej za pośrednictwem
Serwisu jest  odpłatne.  Wykaz  opłat  i  prowizji,  zasady ich naliczania  określone są  w sekcji
Serwisu  pt. „Cennik”.

8. Zbywca z tytułu skorzystania z Usługi Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy Domeny zobowiązany
jest uiścić prowizję przewidzianą w sekcji Serwisu  pt. „Cennik” – według stawki ustalonej dla
„Prowizji od transakcji bezpośredniej (escrow)”.
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9. Wyłączone jest skorzystanie ze stawki przewidzianej dla  Prowizji od transakcji bezpośredniej
(escrow) z tytułu Usługi Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy Domeny w przypadku gdy:

(a) Zbywca  przed  skorzystaniem  z  Usługi  Sprzedaży  Bezpośredniej  Nazwy  Domeny
odnośnie danej domeny oferował za pośrednictwem Serwisu zbycie nazwy tej domeny na
rzecz Nabywcy,

(b) Zbywca  i  Nabywca  przed  skorzystaniem  z  Usługi  Sprzedaży  Bezpośredniej  Nazwy
Domeny odnośnie danej domeny prowadzili za pośrednictwem Serwisu korespondencję
i/lub negocjacje w zakresie warunków zbycia tej domeny.

10. W  przypadku  odpisanym  w  pkt  9  niniejszego  regulaminu,  Zbywca  z  tytułu  skorzystania
z Usługi  Sprzedaży  Bezpośredniej  Nazwy  Domeny zobowiązany  jest  uiścić  prowizję
przewidzianą  w  sekcji  Serwisu   pt.  „Cennik”  według  stawki  ustalonej  dla  „Prowizji  od
sprzedaży lub dzierżawy domeny”.
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