
Regulamin promocji "Rejestracja domen .eu na 10 lat 88% taniej" - 2020 rok 
 
§ I Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Rejestracja domen .eu na 10 lat 88% 

taniej” (zwanej dalej: promocją) organizowanej przez firmę MSERWIS Sp. z o.o. sp. 
k., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS nr 
0000708029; NIP: 8971849179, REGON: 368943222 (zwaną dalej: Organizatorem).  

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
 
Organizator: MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS nr 0000708029; NIP: 8971849179, REGON:368943222. 
 
Klient: osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz 
nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług 
świadczonych przez Operatora. 
 
§ II Prawne uregulowania promocji 
 

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie 
jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. Treść 
Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Domeny.tv. 

 
§ III Czas trwania promocji 
 

1. Promocja trwa od dnia 21 września 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 30 września 
2020 r., do godz. 23.00. 

2. Organizator może zakończyć promocję przed upływem terminu wskazanego w pkt 1, 
bez podania przyczyny. 

3. Informacja o wcześniejszym zakończeniu promocji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej pod adresem: https://www.domeny.tv. 
 

§ IV Zasady promocji 
 

1. Warunkami udziału w promocji są: 
a) złożenie zamówienia rejestracji jednej lub wielu nazw domen w rozszerzeniu .eu 
na 10 lat za pośrednictwem serwisu https://www.domeny.tv oraz 
b) zaakceptowanie Regulaminu oraz 
c) uiszczenie w całości opłaty za rejestrację domeny w okresie obowiązywania 
promocji (liczy się moment otrzymania płatności przez Operatora, w ostatnim 
dniu promocji zalecamy wybór szybkich metod płatności).  

https://www.domeny.tv/
https://www.domeny.tv/


2. Promocja dotyczy rejestracji nazw domen w cenie obniżonej o 88% od ceny 
pierwotnej. Rabat udzielany jest automatycznie w koszyku, po wybraniu 10-letniego 
okresu rejestracji.  

3. Promocja obowiązuje wyłącznie dla domeny .eu. 
4. Promocja obowiązuje wyłącznie dla rejestracji nazw domen na 10 lat.  
5. Liczba domen do rejestracji w promocyjnej cenie jest ograniczona.  
6. Każdy Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie. 
7. Promocja nie dotyczy domen premium (domen z indywidualną ceną rejestracji, inną 

niż standardowa dla danego rejestru) i nie łączy się z innymi promocjami ani kodami 
rabatowymi.  

8. Zamówienia, dla których Operator nie otrzyma całości wpłaty przed momentem 
zakończenia promocji, tzn. do dnia 30 września 2020 r., do godz. 23.00, zostaną 
anulowane, a dokonane wpłaty zwrócone. Klient będzie mógł podjąć decyzję o 
realizacji zamówień pod warunkiem akceptacji nowej oferty bez uwzględnienia 
warunków promocji. 

 
§ V Pozostałe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2020 r. 
2. Regulamin jest ważny łącznie z Regulaminem Portali MSERWIS, dostępnym pod 

adresem: https://www.domeny.tv/regulamin 
 
 
 
 


