
REGULAMIN PROMOCJI „.EU w pakiecie za darmo!”

Organizatorem promocji jest firma Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska z siedzibą w
43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 5 zwana dalej Dinfo.pl.

I. Podstawa prawna
1) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „.EU w 

pakiecie za darmo!”.
2) Dinfo.pl posiada wyłączność na interpretację niniejszego regulaminu.
3) Dinfo.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie podczas trwania 

promocji.

II. Czas trwania promocji „.EU w pakiecie za darmo!”
1) Za dzień rozpoczęcia promocji uważa się datę 27 maja 2014.

III. Zasady promocji „.EU w pakiecie za darmo!”
1) Promocja „.EU w pakiecie za darmo!” dotyczy opłaty rejestracyjnej obejmującej pełen, 

roczny okres abonamentowy domeny .eu.
2) Cena promocyjna dotyczy wyłącznie domen .eu rejestrowanych w pakiecie z domenami

.pl i .com.pl w okresie trwania promocji, przy czym nazwy wszystkich domen muszą być
jednakowe ( np. nazwadomeny.pl, nazwadomeny.com.pl i nazwadomeny.eu ).

3) Opłata promocyjna rejestracji domeny .eu na okres jednego roku wynosi 0zł (słownie: 
zero złotych).

4) Cena promocyjna obejmuje wyłącznie pierwszy rok abonamentu. Domeny .eu 
rejestrowane na okres dłuższy niż 1 rok nie zostaną objęte promocją „.EU w pakiecie za
darmo!”, a naliczona opłata będzie zgodna z cennikiem obowiązującym w chwili 
realizacji usługi rejestracji.

5) Opłata za rejestrację na okres jednego roku domeny .pl i .com.pl jest ustalana na 
podstawie cennika Dinfo.pl obowiązującego w chwili składania zamówienia. 

6) Wszystkie operacje płatne dokonywane na domenach .eu zarejestrowanych podczas 
promocji podlegają opłacie wedle cennika Dinfo.pl.

7) Przedłużenie okresu abonamentowego domen zarejestrowanych w promocji odbywa 
się na warunkach obowiązujących w momencie realizacji usługi odnowienia. 

8) Uczestnikiem promocji może zostać każdy podmiot, który w okresie trwania promocji 
dokona rejestracji domen o jednakowej nazwie w rozszerzeniach .pl, .com.pl i .eu.

9) Skorzystanie z promocji „.EU w pakiecie za darmo!” jest jednoznaczne z 
oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją następujących regulaminów:
a) Regulamin Dinfo Systemy Internetowe, http://dinfo.pl/firma/regulamin-domeny
b) Regulamin nazw domeny .PL, http://www.dns.pl/regulamin.html
c) Polityka rejestracji domen .eu, http://www.eurid.eu/files/reg_pol_PL.pdf
d) Warunki korzystania z domen .eu, www.eurid.eu/files/trm_con_PL.pdf

10) W przypadku złamania zasad promocji „.EU w pakiecie za darmo!” lub któregokolwiek z
regulaminów wymienionych w pkt. 9 Dinfo.pl zastrzega sobie prawo do odmowy 
wykonania usługi.

11) Wszystkie domeny zarejestrowane podczas trwania promocji „.EU w pakiecie za 
darmo!” podlegają ogólnym zasadom utrzymania domen w Dinfo.pl w trakcie całego 
okresu abonamentowego.

IV. Odpowiedzialność Dinfo.pl
1) Dinfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania 

osób trzecich.

2) Zakończenie promocji: 31 grudnia 2016r.
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