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Regulamin promocji „Rozdajemy domeny”
obowiązuje od 01.07.2016 do odwołania.
.
§I
Uwagi wstępne
1. Organizatorem promocji jest heapmail Internet Solutions sp. z o.o. z siedzibą ul. Beethovena 10,
58-300 Wałbrzych, NIP: 886-25-01-359, REGON: 891064228, wpisana do KRS IX Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej - pod numerem KRS 0000126100, kapitał zakładowy: 822.400,00 zł,
(właściciel marki hostedby.pl), zwany dalej Organizatorem.
2. Z oferty mogą skorzystać firmy (na podstawie numeru NIP) mające swoją siedzibę na terenie Polski.
Oferta skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych Klientów Organizatora, zwanych dalej Uczestnikami.
3. Promocja trwa od 01.07.2016r. do odwołania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.
§ II
Zasady promocji
1. Organizator w ramach niniejszej promocji oferuje Uczestnikom bezpłatną rejestrację domen polskich
(.pl, .com.pl i inne funkcjonalne, .waw.pl; .wroclaw.pl; .walbrzych.pl i inne regionalne) obsługiwanych przez NASK
(www.dns.pl).
2. Uczestnik może w ramach promocji zarejestrować maksymalnie 1szt. (słownie: jedną) polskich domen
za 0 zł.
3. Uczestnik odpowiada za podanie w kontaktach zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ma obowiązek
weryfikacji danych przed wykonaniem rejestracji.
4. Promocja obejmuje rejestrację domen na okres jednego roku.
5. Uczestnik po roku nie jest zobowiązany do odnowienia domen zarejestrowanych w niniejszej promocji.
6. Po roku ewentualne odnowienie domen odbywa się według cennika Organizatora obowiązującego na dzień
odnowienia domeny.
7. W okresie pierwszego roku od zarejestrowania domeny, Uczestnik może dokonać transferu do innego
Operatora - jeśli wykona najpierw odnowienie domeny, które odbywa się według aktualnie obowiązującego
cennika Organizatora.
8. Niezbędnym warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest podanie kompletu dokładnych i zgodnych
ze stanem faktycznym danych w formularzu obok.
9. Nazwa domeny nie może zawierać słów wulgarnych, obraźliwych, obrażających inne osoby/podmioty itp. ani
wiązać się z tematyką oraz branżami gamingową, bukmacherską, pornograficzną czy jakąkolwiek zabronioną w
polskich przepisach prawnych.
10. Uczestnik zamawiając usługę w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje
wszystkie jego warunki.
§ III
Postępowanie reklamacyjne
1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowania, które uniemożliwią potencjalnemu
Klientowi skorzystanie z oferty promocyjnej. Jakkolwiek nie ponosi także odpowiedzialności za awarie powstałe
w wyniku działania sytuacji nieprzewidzianych i awarie dostawców poszczególnych usług.
2. Reklamacje związane z promocją można składać pisemnie na adres: heapmail Internet Solutions sp. z o.o.,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój (Dolnośląski Park Technologiczny "T-Park") lub pocztą elektroniczną
na adres info@hm.pl
3. Reklamacje dotyczące promocji zgłaszane pisemnie lub elektronicznie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni
od daty zgłoszenia.
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