
Regulamin Giełdy Nazw Domen Zewnętrznych

§1 DEFINICJE

Nabywca – Użytkownik lub Usługodawca, który nabył Nazwę Domeny za pośrednictwem
Serwisu. 

Nazwa Domeny Zewnętrznej – Nazwa Domeny, dla której w chwili wystawienia w ramach
Oferty operator nie świadczy Utrzymania Nazwy Domeny. 

Oferent – Użytkownik składający ofertę w trakcie negocjacji

Oferta Nazwy Domeny Zewnętrznej (także: Oferta) – jedna z podstron serwisu premium.pl,
stanowiąca zaproszenie do składania ofert (Opcja „Zaproponuj”) na zakup Nazwy Domeny
Zewnętrznej

Opcja „Zaproponuj” – Zbycie Nazwy Domeny, do którego dochodzi poprzez zaakceptowanie
przez Zbywcę lub Nabywcę ceny ustalonej pomiędzy Zbywcą i Nabywcą

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy.

Regulamin e-cesji – regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-
e-cesji.

Regulamin  Serwisu  premium.pl  –  regulamin,  dostępny  na  stronie
http://premium.pl/regulaminy/regulamin-serwisu.

Utrzymanie  Nazwy  Domeny  Zewnętrznej  –  usługa  świadczona  elektronicznie  przez
usługodawcę  innego niż premium.pl,  polegająca  na  umożliwieniu  Abonentowi  korzystania
z Nazwy Domeny Zewnętrznej,  obejmująca  czynności  z  zakresu  obsługi  administracyjno-
technicznej Nazwy Domeny Zewnętrznej. 

Zbywca  –  Użytkownik  oferujący  za  pośrednictwem  Serwisu  Zbycie  Nazwy  Domeny
Zewnętrznej.

Zbycie Nazwy Domeny Zewnętrznej – umowa zawarta między Zbywcą a Nabywcą, na mocy
której  Zbywca  lub  Usługodawca  dokonuje  na  rzecz  Nabywcy  odpłatnej  cesji  praw
i obowiązków wynikających z umowy o Utrzymanie Nazwy Domeny Zewnętrznej zawartej
z właściwym Rejestrem Nazw Domen,  której  skutkiem jest  wstąpienie  przez  Nabywcę w
prawa i obowiązki Zbywcy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za  pośrednictwem Serwisu  możliwe  jest  dokonanie  transakcji  dotyczących Zbycia
Nazwy Domeny Zewnętrznej poprzez akceptację ceny w Opcji „Zaproponuj”.

2. Zbywca uczestnicząc w transakcji opisanej w pkt 1 powyżej, oświadcza i gwarantuje
oraz ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że:
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a) jest  Abonentem Nazwy Domeny Zewnętrznej  zgodnie z  zasadami  dotyczącymi
właściwego Rejestru Nazw Domen, a jego uprawnienie wynikające z Rejestracji
Nazwy Domeny Zewnętrznej nie jest ograniczone ani obciążone żadnymi prawami
osób trzecich; 

b) Nazwa Domeny Zewnętrznej będąca przedmiotem transakcji oraz jej  rejestracja
i dotychczasowe  użytkowanie  nie  narusza  praw  osób  trzecich,  w  tym  w
szczególności  praw  autorskich,  praw  ochronnych  do  znaków  towarowych  lub
innych  praw własności  intelektualnej,  dóbr  osobistych  oraz  nie  stanowi  czynu
nieuczciwej konkurencji;

c) Nazwa Domeny Zewnętrznej nie stanowi lub nie zawiera słów, które naruszają lub
mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje; nie nawołuje do nienawiści,
w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową,
orientację  seksualną,  nie  obraża  uczuć  religijnych;  nie  propaguje  ideologii
nazizmu, komunizmu lub apartheidu;

d) nie  istnieją  żadne  inne  przeszkody  do  przeprowadzenia  transakcji  dotyczącej
Nazwy Domeny Zewnętrznej, 

e) Nazwa  Domeny  Zewnętrznej  została  prawidłowo  zarejestrowana  w  Rejestrze
Nazw  Domen  na  jego  rzecz  oraz  jest  prawidłowo  opłacona  w  chwili
przeprowadzenia transakcji;

f) Nazwa  Domeny  Zewnętrznej,  której  dotyczy  transakcja,  nie  jest  przedmiotem
żadnego sporu, w tym w szczególności sporu w Sądzie Polubownym przy Polskiej
Izbie Informatyki i  Telekomunikacji,  Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO, w procedurze ADR lub
sądzie  powszechnym  oraz  nie  ma  on  wiedzy,  aby  taki  spór  miał  powstać
w najbliższej przyszłości.

3. W  przypadku  niespełnienia  przez  Nazwę  Domeny  Zewnętrznej  warunków
wskazanych  w  pkt  2  powyżej  i  skierowania  przez  osobę  trzecią  roszczenia  do
Nabywcy o naruszenie jej praw z tytułu korzystania z Nazwy Domeny Zewnętrznej,
Zbywca zwolni Nabywcę z odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody poniesione
przez Nabywcę w związku z tymi roszczeniami, w tym odszkodowania, kary takie jak
grzywny,  zadośćuczynienia,  wynagrodzenia  prawników  i  doradców,  oraz  koszty
sądowe i zastępstwa procesowego.

4. Zbywca,  w  chwili  wystawienia  Nazwy  Domeny  Zewnętrznej  w  ramach  Oferty,
zobowiązany  jest  do  skonfigurowania  rekordu  CNAME  w  celu  dokonania  przez
premium.pl  weryfikacji  czy Zbywca jest  Abonentem Nazwy Domeny Zewnętrznej.
Weryfikacja,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  prowadzona  jest  w chwili
wystawienia Nazwy Domeny Zewnętrznej w ramach Oferty, a następnie przez cały
okres udostępniania w serwisie Oferty, w interwałach 7-dniowych. Negatywny wynik
weryfikacji,  o  której  mowa  w zdaniach  poprzednich,  skutkuje  usunięciem  Oferty
z Serwisu. 

5. Zbywca  w  chwili  otrzymania  pierwszej  propozycji  zakupu  Nazwy  Domeny
Zewnętrznej w ramach Oferty zobowiązany jest do podania kodu AUTHINFO w celu
dokonania przez premium.pl weryfikacji czy Zbywca jest Abonentem Nazwy Domeny
Zewnętrznej.  Weryfikacja,  o  której  mowa  w zdaniu  poprzednim,  prowadzona  jest
w chwili  podania kodu AUTHINFO Nazwy Domeny Zewnętrznej, a następnie przy
każdej  kolejnej  propozycji  ceny w toku  negocjacji  oraz  przy finalizacji  transakcji
w Opcji  „Zaproponuj”.  Negatywny wynik  weryfikacji,  o  której  mowa w zdaniach



poprzednich,  skutkuje  usunięciem  Oferty  z  Serwisu  oraz  brakiem  możliwości
finalizacji sprzedaży domeny do czasu dostarczenia przez Zbywcę prawidłowego kodu
AUTHINFO dla Nazwy Domeny Zewnętrznej. 

§3 ZASADY UDOSTĘPNIANIA OFERTY NAZWY DOMENY ZEWNĘTRZNEJ

1. Zbywca może przeprowadzić transakcję z użyciem Opcji „Zaproponuj”. 
2. Warunkiem wystawienia Nazwy Domeny Zewnętrznej w ramach Oferty jest,  by jej

okres ważności wynosił co najmniej 15 dni. 
3. W przypadku  gdy  okres  ważności  Nazwy Domeny  Zewnętrznej  upływa  w trakcie

udostępniania  Oferty, warunkiem dalszego  trwania  Oferty  jest  przedłużenie  okresu
ważności Nazwy Domeny Zewnętrznej. Brak przedłużenia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, skutkuje usunięciem Oferty z Serwisu.

4. Chwilą rozpoczęcia udostępniania Oferty jest jej umieszczenie w Serwisie. 
5. Przy Opcji „Zaproponuj”, po złożeniu przez Oferenta propozycji ceny, Zbywca może

ofertę  przyjąć  od  razu,  odrzucić  lub  przeprowadzić  negocjacje  z  Oferentem
zakończone przyjęciem oferty lub jej odrzuceniem.

6. Przy  Opcji  „Zaproponuj”,  w  przypadku  podjęcia  przez  Zbywcę  negocjacji
z Oferentem,  okres  ważności  ostatniej  oferty  złożonej  w  trakcie  negocjacji  przez
Oferenta lub Zbywcę wynosi  14 dni  lub w przypadku jednocześnie prowadzonych
negocjacji  z  innym Oferentem,  do  czasu  akceptacji  przez  Zbywcę  bądź  Nabywcę
ostatniej oferty w tych negocjacjach. Do chwili akceptacji oferty Oferent lub Zbywca
może ją wycofać.

7. Po ustaleniu ceny pomiędzy Nabywcą a Zbywcą – Zbywcy przekazywane są dane
Nabywcy, a Nabywca otrzymuje dane Zbywcy niezwłocznie po zapłacie należności,
chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.

§4 WYKONANIE UMOWY I KONSEKWENCJE NIEOPŁACENIA TRANSAKCJI

1. W terminie 5 dni od zawarcia umowy Zbycia Nazwy Domeny Zewnętrznej w drodze
Opcji  „Zaproponuj”  (dalej:  Umowy),  Nabywca  jest  zobowiązany  uiścić  kwotę
odpowiadającą  ofercie  w związku  z  dokonaną  transakcją  na  konto  Usługodawcy,
chyba że Zbywca określi inny termin zapłaty. Po przeprowadzeniu transakcji Zbywca
obowiązany jest do uiszczenia prowizji na rzecz Usługodawcy zgodnie z Cennikiem. 

2. Po  bezskutecznym  upływie  terminów  wskazanych  w  pkt  1  powyżej,  Umowa
rozwiązuje  się,  chyba  że  Zbywca  postanowi  inaczej,  a nadto  premium.pl  może
pozbawić  Nabywcę  prawa  do  korzystania  z  Serwisu  poprzez  blokadę  Konta
Użytkownika,  wyłączenie  Nabywcy  możliwości  korzystania  z wszystkich  lub
niektórych  funkcji  Serwisu,  ograniczenie  dostępu  do  części  lub  całości  zasobów
Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Z chwilą zawarcia umowy Zbycia Nazwy Domeny Zewnętrznej, następuje zlecenie
transferu  Nazwy  Domeny  Zewnętrznej  do  Serwisu  premium.pl.  Zbywca  ma
obowiązek  potwierdzić  transfer  domeny w ciągu  120  godzin,  zgodnie  z  zasadami
Rejestru  Nazw  Domen.  Po  transferze  domeny  do  Serwisu  premium.pl,  pomiędzy
Zbywcą  a  premium.pl  zostaje  zawarta  umowa  Utrzymania  Nazwy  Domeny,
a następnie  w  ramach  Zbycia  Nazwy  Domeny  Zewnętrznej  oraz  zgodnie
z Regulaminem e-cesji, prawa i obowiązki wynikające z Utrzymania Nazwy Domeny
przejmuje Nabywca.



4. Po  bezskutecznym  upływie  terminu  transferu  wskazanym  w  pkt.  3  powyżej,
Usługodawca  zainicjuje  kolejny  transfer,  przy  czym  Nabywca  może  postanowić
o rozwiązaniu  Umowy.  Kolejne  transfery  będą  inicjowane  tak  długo,  aż  transfer
zostanie potwierdzony lub Nabywca zdecyduje o rozwiązaniu Umowy. W przypadku
bezskutecznego  upływu  terminu  transferu  oraz  odstąpienia  Nabywcy  od  Umowy,
premium.pl może pozbawić Zbywcę prawa do korzystania z Serwisu poprzez blokadę
Konta  Użytkownika,  wyłączenie  Zbywcy możliwości  korzystania  z wszystkich  lub
niektórych  funkcji  Serwisu,  ograniczenie  dostępu  do  części  lub  całości  zasobów
Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Anulowanie pozbawienia Nabywcy lub Zbywcy prawa do korzystania z Serwisu może
wiązać się z obowiązkiem zapłaty kwoty wskazanej w Cenniku.

6. W  przypadku  nieopłacenia  transakcji,  rozwiązanie  Umowy  i  blokada  Konta
Użytkownika nie wykluczają możliwości dochodzenia należności przez Zbywcę.

7. W  przypadku  niepotwierdzenia  transferu,  rozwiązanie  Umowy  i  blokada  Konta
Użytkownika nie wykluczają możliwości dochodzenia praw przez Nabywcę.

§5 MOŻLIWOŚĆ POŚREDNICZENIA W TRANSAKCJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Pośredniczenie przez Usługodawcę w transakcji Zbycia Nazwy Domeny Zewnętrznej
odbywa się na następujących warunkach:
a. Zbywca poprzez skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

wyraża zgodę na pośredniczenie Usługodawcy w transakcji,
b. pośredniczenie przez Usługodawcę w Zbyciu Nazwy Domeny Zewnętrznej polega

na tym, iż dana transakcja Zbycia Nazwy Domeny Zewnętrznej dochodzi do skutku
najpierw  pomiędzy  Zbywcą  a  Usługodawcą.  Usługodawca  następnie  dokonuje
transakcji  z  Nabywcą.  Warunkiem  dokonania  transakcji  pomiędzy  Zbywcą
a Usługodawcą  jest  uiszczenie  przez  Nabywcę  na  konto  Usługodawcy  opłaty
wskazanej w Cenniku,

c. po wniesieniu przez Nabywcę opłaty oraz wystawieniu i doręczeniu Usługodawcy
faktury lub umowy, Usługodawca przekazuje na saldo Zbywcy należność z tytułu
dokonanej transakcji, po potrąceniu prowizji. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W  kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  zapisy  Regulaminu  Serwisu
premium.pl (w tym Definicje), a także przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.


