REGULAMIN USŁUG ZWIĄZANYCH Z DOMENAMI
§ 1. DEFINICJE
1. W Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:
a. Usługodawca – MICHAU ENTERPRISES LIMITED z siedzibą na Cyprze, pod
adresem: Chytron 3, Office 301 P.C. 1075 Nicosia, Cypr, wpisaną do rejestru Spółek
(Registrar of Companies) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i
Turystyki, pod numerem HE 245422, która świadczy usługi objęte postanowieniami
Regulaminu.
b. Regulamin Serwisu – Regulamin serwisu aftermarket.pl, dostępny pod adresem:
http://aftermarket.pl
c. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług związanych z nazwami domen
przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: http://aftermarket.pl
d. Umowa – Umowa na świadczenie Usługi.
e. Cennik - wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi oraz zasady ich
naliczania.
f. Okres Rejestracji Nazwy Domeny – czas, na który dokonano Rejestracji Nazwy
Domeny i przez który Nazwa Domeny będzie utrzymywana przez Rejestr Nazw
Domeny.
g. Usługi – usługi objęte Regulaminem, świadczone przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika.
h. Abonent – Użytkownik lub inny podmiot, który jest stroną umowy o Rejestrację i
Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domeny.
i. Abonent Opcji – Użytkownik lub inny podmiot, który jest stroną umowy o Rejestrację
Opcji na Nazwę Domeny i Utrzymanie Opcji na Nazwę Domeny z właściwym
Rejestrem Nazw Domeny.
j. Nazwa Domeny – unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany
przez Rejestr Nazw Domeny, składający się z dowolnie wskazanej przez Użytkownika
nazwy oraz rozszerzenia.
k. Rejestr Nazw Domeny – podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na
rejestrację i utrzymywanie nazw w domenie najwyższego poziomu.
l. Rejestracja Nazwy Domeny – usługa wykonywana przez właściwy Rejestr Nazw
Domeny w wyniku Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny. Umowa o Rejestrację i
Utrzymywanie Nazwy Domeny zawierana jest pomiędzy Abonentem a właściwym
Rejestrem Nazw Domeny. Rejestrację nazw domen globalnych prowadzą podmioty
trzecie, na zasadach określonych przez organizację Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers. Rejestrację nazw w domenie .pl oraz niektórych poddomenach
prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa państwowy instytut badawczy
(NASK). Rejestrację nazw w domenie .eu prowadzi European Registry for Internet
Domains vzw / asbl (EURid). Rejestrację nazw w domenie .de prowadzi DENIC eG.
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Rejestracja nazw w innych domenach wykonywana jest za pośrednictwem podmiotów
wskazanych w witrynie internetowej Usługodawcy.
Utrzymywanie Nazwy Domeny – usługa wykonywana przez właściwy Rejestr Nazw
Domeny w wyniku Obsługi Utrzymywania Nazwy Domeny. Umowa o Rejestrację i
Utrzymywanie Nazwy Domeny zawierana jest pomiędzy Abonentem a właściwym
Rejestrem Nazw Domeny.
Obsługa Rejestracji Nazwy Domeny – Usługa świadczona przez Usługodawcę na
podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której
Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika uzyskuje Rejestrację Nazwy Domeny
według zasad właściwego Rejestru Nazw Domeny, w rezultacie czego Użytkownik
lub inny Podmiot wskazany przez Użytkownika staje się Abonentem.
Obsługa Utrzymania Nazwy Domeny – usługa obsługi Utrzymywania Nazwy
Domeny świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między
Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca obsługuje
Utrzymywanie Nazwy Domeny wykonywane przez Rejestr Nazw Domeny na rzecz
Abonenta.
Opcja na Nazwę Domeny – usługa pozwalająca na uzyskanie przez Abonenta Opcji
pierwszeństwa do Rejestracji Nazwy Domeny na zasadach określonych w
Regulaminie oraz regulaminie właściwego Rejestru Nazw Domeny. Umowa o Opcję
na Nazwę Domeny zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a właściwym Rejestrem
Nazw Domeny.
Obsługa Rejestracji Opcji na Nazwę Domeny – Usługa świadczona przez
Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem,
na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika nabywa Opcję na
Nazwę Domeny według zasad właściwego Rejestru Nazw Domeny, zaś Użytkownik
lub inny podmiot wskazany przez Użytkownika staje się Abonentem Opcji. Umowa o
Rejestrację Opcji na Nazwę Domeny zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a
właściwym Rejestrem Nazw Domeny.
Obsługa Utrzymania Opcji na Nazwę Domeny – Usługa świadczona przez
Usługodawcę w oparciu o Umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca obsługuje utrzymywanie Opcji na
Nazwę Domeny przez Rejestr Nazw Domeny. Umowa o Utrzymywanie Opcji na
Nazwę Domeny zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a właściwym Rejestrem
Nazw Domeny.
Obsługa Rezerwacji Nazwy Domeny – operacja pozwalająca zarezerwować Nazwę
Domeny na okres 14 dni z wyłączeniem prawa do jej Rejestracji w tym okresie przez
osoby trzecie. Rezerwować można tylko nazwy domeny z rozszerzeniem „.pl”.
Umowa o Rezerwację Nazwy Domeny zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a
właściwym Rejestrem Nazw Domeny.
Ochrona prywatności WHOIS - usługa umożliwiająca zastąpienie danych Abonenta
danymi spółki zajmującej się ochroną prywatności.
Monitoring Nazwy Domeny – Usługa pozwalająca na monitorowanie wskazanych
przez Użytkownika Nazw Domen pod kątem wybranych zmian.
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v. Transfer Wewnętrzny Domeny – transfer Nazwy Domeny na inne Konto
Użytkownika w Serwisie, któremu towarzyszy automatyczna cesja praw.
w. Transfer Wychodzący Domeny – transfer polegający na przeniesieniu Nazwy
Domeny z Serwisu. Transfer należy zainicjować u przyszłego rejestratora Nazwy
Domeny, m.in.za pomocą pobranego z Serwisu Kodu AuthInfo.
x. Transfer Przychodzący Domeny – transfer polegający na przeniesieniu Nazwy
Domeny od innego podmiotu (rejestratora) do Usługodawcy.
y. Kod AuthInfo - kod autoryzacyjny Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, za
pomocą którego dokonać można m.in. Transferu Wychodzącego Domeny lub Opcji na
Nazwę Domeny.
2. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają
znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy
definicją pojęcia zawartą w Regulaminie, a definicją w Regulaminie Serwisu,
zastosowanie mają znaczenia wskazane w ust 1 powyżej.
§ 2. USŁUGA OBSŁUGI REZERWACJI NAZWY DOMENY ORAZ REJESTRACJI NAZWY
DOMENY
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Obsługi Rezerwacji Nazwy
Domeny oraz Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny na zasadach określonych w
Regulaminie oraz Umowie. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki
Stron Umowy.
2. Usługodawca świadczy Usługę Obsługi Rezerwacji Nazwy Domeny oraz Obsługi
Rejestracji Nazwy Domeny odpłatnie na zlecenie Użytkownika dokonane za
pośrednictwem Serwisu.
3. Usługodawca stworzy możliwość Rezerwacji Nazwy Domeny, na warunkach
określonych przez właściwy Rejestr Nazw Domeny, jednakże bez możliwości
korzystania z Nazwy Domeny w okresie trwania Rezerwacji Nazwy Domen. Możliwość
Rezerwacji Nazwy Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności
przez właściwy Rejestr Nazw Domeny.
4. Rezerwacja Nazwy Domeny trwa 14 dni, w tym czasie należy dokonać opłaty zgodnie z
Cennikiem. Brak opłaty w zakreślonym terminie za Obsługę Rejestracji Nazwy Domeny
zwalnia wybraną Nazwę Domeny z Rezerwacji i sprawia, że staje się ona powszechnie
dostępna do rejestracji przez osoby trzecie.
5. Obsługa Rejestracji Nazwy Domeny odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte
pomiędzy Usługodawcą a właściwym dla danej Nazwy Domeny Rejestrem Nazw
Domeny.
6. Warunkiem koniecznym przyjęcia przez Usługodawcę zlecenia, o którym mowa w ust.
2 powyżej, jest udzielenie przez Użytkownika zgody do reprezentowania go przed
właściwym dla Nazwy Domeny Rejestrem Nazw Domeny. Abonent jest zobowiązany
do potwierdzenia udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, w każdym
czasie, w formie wybranej przez Usługodawcę.
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7. Składając zlecenie na Usługę Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Regulamin Serwisu,
a w przypadku gdy Usługi objęte są regulaminami promocji, także te regulaminy.
Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych innym
podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania
Usługi, w tym partnerom Usługodawcy, właściwym Rejestrom Nazw Domeny oraz
podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy Usługodawca.
Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do
swoich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz możliwości wniesienia skargi
dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz sprzeciwu do Usługodawcy wobec przetwarzania jego danych, w
przypadkach wskazanych przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
8. W przypadku Rejestracji Nazwy Domeny zastosowanie mają zasady rejestracji i
utrzymania nazw domen internetowych odpowiedniego Rejestru Nazw Domeny
zamieszczone w witrynie internetowej tego Rejestru. Regulaminy Rejestrów Nazw
Domen dostępne są w witrynie internetowej http://aftermarket.pl za pomocą
odnośników. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminami odpowiedniego
Rejestru Nazw Domen, o których mowa w zdaniu poprzednim i w całości je akceptuje.
9. Przy składaniu zlecenia Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu
faktur VAT w formie elektronicznej, wystawianych przez Usługodawcę w związku ze
świadczeniem Usług oraz akceptuje politykę prywatności Usługodawcy.
10. Z chwilą złożenia prawidłowego zlecenia na Rejestrację Nazwy Domeny dochodzi do
zawarcia Umowy Obsługi Rejestracji i Utrzymywania Nazwy Domeny pomiędzy
Użytkownikiem a Usługodawcą, której częścią jest reprezentacja Abonenta przed
Rejestrem Nazw Domeny, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, a
także upoważnienie Usługodawcy do zawarcia umowy o Rejestrację Nazwy Domeny
pomiędzy Abonentem a Rejestrem Nazw Domeny, na zasadach rejestracji i utrzymania
nazw domen internetowych danego Rejestru Nazw Domeny.
11. Usługa Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny jest odpłatna zgodnie z Cennikiem
obowiązującym w dniu złożenia zlecenia przez Użytkownika.
12. O ile z modelu prawnego stosowanego przez właściwy Rejestr Nazw Domeny nie
wynika odmienna regulacja, Usługodawca zawiera umowę w imieniu Abonenta z
odpowiednim Rejestrem Nazw Domeny.
13. Umowa jest zawierana na Okres Rejestracji Nazwy Domeny.
14. Okres Rejestracji Nazwy Domeny liczony jest od daty Rejestracji Nazwy Domeny.
Zarówno minimalny jak i maksymalny Okres Rejestracji Nazwy Domeny wskazany jest
w regulaminie odpowiedniego Rejestru Nazw Domeny.
15. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury przez Usługodawcę, która
obejmuje opłatę za Okres Rejestracji Nazwy Domeny, w wysokości zgodnej z Cennikiem.
16. Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia albo rozwiązania Umowy
w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
a. Użytkownik został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu na zasadach
określonych w Regulaminie Serwisu,
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b. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
c. Użytkownik w zleceniu podał dane nieprawdziwe i pomimo wezwania przez
Usługodawcę do potwierdzenia danych zgodnie z Regulaminem Serwisu i nie
uczynił zadość temu obowiązkowi lub w dalszym ciągu nie ujawnił
prawidłowych danych,
d. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach
niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa lub dobra osób trzecich
albo do popełnienia czynów zabronionych, albo w sposób uniemożliwiający
lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,
e. nie jest możliwe przekazanie zlecenia Użytkownika przez Usługodawcę do
właściwego Rejestru Nazw Domeny bądź gdy odmawia on przyjęcia takiego
zlecenia.
W przypadku utraty przez Abonenta prawa do korzystania lub posiadania Nazwy
Domeny, a także przeniesienia jej do innego usługodawcy lub odstąpienia od Umowy
przez Abonenta, Usługodawca nie zwraca Abonentowi opłaty za Obsługę Rejestracji
Nazwy Domeny.
Abonent oświadcza, iż Nazwa Domeny zgłoszona do Rejestracji nie narusza praw ani
dóbr osób trzecich, w szczególności prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku
towarowego, z tytułu ochrony patentowej, prawa do tytułu prasowego, praw autorskich
majątkowych oraz osobistych, prawa do firmy, a także innych praw wyłącznych
przyznanych przez przepisy prawa lub umowy międzynarodowe osobom trzecim.
Rejestrowana Nazwa Domeny nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności zawierać treści uznawanych za obraźliwe, czy też zastrzeżonych na mocy
przepisów prawa.
Usługodawca zastrzega, że Rezerwacja Nazwy Domeny oraz Rejestracja Nazwy
Domeny podlega regulaminom właściwych Rejestrów Nazw Domen oraz przepisom
prawnym krajów, na terenie których działają odpowiednie Rejestry Nazw Domen, a
Usługodawca działa wyłącznie jako pośrednik między Użytkownikiem a odpowiednim
Rejestrem Nazw Domeny. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
działania lub zaniechania właściwych Rejestrów Nazw Domen.
Usługodawca jest uprawniony do poprawienia danych Abonenta Nazwy Domeny w
Rejestrze Nazw Domen w sytuacji podania przez niego danych nieprawidłowych jeżeli
dysponuje danymi prawdziwymi, bez względu na źródło z którego one pochodzą.
Poprawienie danych Abonenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest możliwe
wyłącznie po bezskutecznym wezwaniu Abonenta do poprawienia jego danych w
zakreślonym przez Usługodawcę terminie.

§ 3. USŁUGA OBSŁUGI UTRZYMANIA NAZWY DOMENY
1. Usługodawca świadczy Usługę Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny na zasadach
określonych w Regulaminie oraz Umowie. Postanowienia Regulaminu określają
prawa i obowiązki stron Umowy.
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2. Do Usługi Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny stosuje się odpowiednio
postanowienia §2 Regulaminu dotyczące zlecenia Rejestracji Nazwy Domeny, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zlecenia Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny dokonuje
się wraz ze zleceniem Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny.
3. Usługodawca nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane
Utrzymaniem Nazwy Domeny, ponad opłatę za Usługę Obsługi Rejestracji Nazwy
Domeny zgodnie z Cennikiem aktualnym na dzień złożenia zlecenia, chyba że co
innego wynika z regulaminu promocyjnego. Usługodawca może pobierać opłatę za
przedłużenie Okresu Rejestracji Nazwy Domeny.
4. Utrzymanie Nazwy Domeny wykonywane jest w Okresie Rejestracji Nazwy Domeny.
§ 4. USŁUGA OPCJI NA NAZWĘ DOMENY I UTRZYMANIA OPCJI NA NAZWĘ
DOMENY
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Obsługi Rejestracji Opcji na
Nazwę Domeny oraz Obsługę Utrzymania Opcji na Nazwę Domeny na zasadach
określonych w Regulaminie oraz Umowie. Postanowienia Regulaminu określają
prawa i obowiązki Stron Umowy.
2. Usługi wymienione w ust. 1 powyżej, świadczone są odpłatnie przez Usługodawcę
wyłącznie na zlecenie Użytkownika.
3. Warunkiem koniecznym przyjęcia przez Usługodawcę zlecenia, o którym mowa w ust.
2 powyżej, jest udzielenie przez Użytkownika zgody do reprezentowania go przed
właściwym dla Nazwy Domeny Rejestrem Nazw Domeny. Użytkownik jest
zobowiązany do potwierdzenia udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu
pierwszym, w każdym czasie, w formie wybranej przez Usługodawcę.
4. Z chwilą złożenia prawidłowego zlecenia na Usługi wskazane w ust. 1 dochodzi do
zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, co związane jest z
obowiązkiem zapłaty.
5. Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia Użytkownika na Usługi wskazane w
ust 1 powyżej, w przypadku, gdy Użytkownik w zleceniu podał dane nieprawdziwe i
pomimo wezwania przez Usługodawcę do potwierdzenia danych zgodnie z
Regulaminem Serwisu nie uczynił zadość temu obowiązkowi lub w dalszym ciągu nie
ujawnił prawidłowych danych. Dotyczy to także każdego przypadku, gdy nie jest
możliwe przekazanie zlecenia Użytkownika przez Usługodawcę do właściwego
Rejestru Nazw Domeny bądź Rejestr Nazw Domeny odmawia przyjęcia zlecenia.
6. Usługodawca zastrzega, że Rejestracja Opcji na Nazwę Domeny, Utrzymanie Opcji na
Nazwę Domeny podlega regulaminom właściwych Rejestrów Nazw Domen oraz
przepisom prawnym krajów, na terenie których działają odpowiednie Rejestry Nazw
Domen, a Usługodawca działa wyłącznie jako pośrednik między Użytkownikiem
a odpowiednim Rejestrem Nazw Domeny. Usługodawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działania lub zaniechania właściwych Rejestrów Nazw Domen.
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§ 5. USŁUGA OCHRONY PRYWATNOŚCI WHOIS
1. Usługodawca świadczy na rzecz Abonenta Usługę Ochrony Prywatności WHOIS na
zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie. Postanowienia Regulaminu
określają prawa i obowiązki stron Umowy.
2. Usługi wymienione w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę wyłącznie
odpłatnie, na zlecenie Użytkownika, dokonane za pośrednictwem Serwisu.
3. Usługa Ochrony Prywatności WHOIS jest usługą dodatkową, która nie jest objęta
żadną inną umową zawartą pomiędzy Abonentem a Usługodawcą, w szczególności
nie jest ona objęta umową o świadczenie Usług Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny
oraz Usługi Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny. Usługa Ochrony Prywatności
WHOIS jest także objęta oddzielną opłatą wynikającą z Cennika, aktualnego w dniu
złożenia zlecenia na tę Usługę.
4. Złożenie prawidłowego zlecenia na świadczenie Usługi Ochrony Prywatności WHOIS
jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą o
świadczenie Usługi Ochrony Prywatności WHOIS.
5. W wyniku zlecenia Usługi Ochrony Prywatności WHOIS Abonent wyraża zgodę na
wykonanie przeniesienia praw i obowiązków z umowy o Rejestrację i Utrzymywanie
Nazwy Domeny wiążącej Abonenta z właściwym Rejestrem Nazwy Domeny na
podmiot świadczący zleconą usługę w zakresie Obsługi Prywatności WHOIS, tj.
spółkę Domain Privacy Ltd z siedzibą w Global Gateway 8, Rue De La Perle,
Providence, Mahe, Seychelles.
6. Usługodawca zapewnia, iż na każde zlecenie Użytkownika, spółka Domain Privacy
Ltd z siedzibą w Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seychelles,
bezzwłocznie dokona zwrotnego przeniesienia praw i obowiązków z umowy o
Rejestrację i Utrzymywanie Nazwy Domeny na Abonenta.
7. Abonent nie może korzystać z usługi Ochrony Prywatności WHOIS w celu uniknięcia
odpowiedzialności karnej czy też cywilnej za działania swoje lub osoby trzeciej, a także
w celu utrudnienia identyfikacji przez organy ścigania i inne służby.
8. W przypadku udokumentowanych działań Abonenta polegających na
wykorzystywaniu Nazw Domen do kradzieży tożsamości, naruszania praw własności
intelektualnej, zagrożenia bezpieczeństwa sieci komputerowych lub innych działań
niezgodnych z prawem albo na szkodę innych użytkowników Internetu, Usługodawca
zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem
natychmiastowym, bez prawa zwrotu opłat za Usługę.
9. Usługa Ochrony Prywatności WHOIS może być świadczona dla wszystkich Nazw w
domenach globalnych m.in. .com, .net, .org, .info, .biz., oraz w niektórych domenach
narodowych, w tym dla domeny .pl.
10. Usługa Ochrony Prywatności WHOIS świadczona jest przez Okres Rejestracji Nazwy
Domeny i kończy się wraz z końcem Okresu Rejestracji Nazwy Domeny. Jeżeli Klient
dokona zamówienia Usługi Ochrony Prywatności WHOIS w trakcie trwania Okresu
Rejestracji Nazwy Domeny, wówczas opłata za Ochronę Prywatności WHOIS jest
naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu. W
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przypadku przedłużenia Okresu Rejestracji Nazwy Domeny przedłużeniu ulega
również usługa Ochrony Prywatności WHOIS.
11. Aktywowanie usługi Ochrony Prywatności WHOIS następuje po wniesieniu opłaty
zgodnej z Cennikiem za okres przez który usługa ma być świadczona. Abonent będący
Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed upływem 14 dni od daty
prawidłowo złożonego zamówienia.
12. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Utrzymywania Nazwy
Domeny Umowa o świadczenie Usługi Ochrony Prywatności WHOIS zostaje
rozwiązana bez prawa zwrotu świadczeń.
§ 6. USŁUGA MONITORINGU NAZWY DOMENY
1. Usługodawca świadczy na rzecz Abonenta usługę Monitoringu Nazwy Domeny na
zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie. Usługa Monitoringu Nazwy
Domeny jest funkcjonalnością, z której może skorzystać Użytkownik w Serwisie.
2. Usługa wymieniona w ust. 1 powyżej, świadczona jest odpłatnie przez Usługodawcę
wyłącznie na zlecenie Użytkownika, dokonane za pośrednictwem Serwisu przez czas
wskazany w zleceniu.
3. Usługodawca wykonuje Usługę wyłącznie w zakresie wskazanym przez Użytkownika
uwzględniając oznaczone przez niego kryteria monitorowania. Zakres monitorowania
może zostać w każdej chwili zmieniony przez Użytkownika w Serwisie.
4. Użytkownik może wskazać jedno lub więcej kryteriów Monitoringu Nazwy Domeny
spośród wskazanych w Serwisie.
5. O odpowiednich zmianach na Nazwie Domeny Użytkownicy powiadamiani są przez
Usługodawcę przez informację umieszczoną na Koncie Użytkownika w Serwisie.
6. Liczba Nazw Domeny do monitorowania zależy od wykupionego przez Użytkownika
pakietu Usług. Aby zwiększyć liczbę Nazw Domeny do monitorowania należy uiścić
opłatę według Cennika.
7. Do opłat za usługę Monitoringu Nazwy Domeny stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące opłat zamieszone w Regulaminie Serwisu.
§ 7. PRZEDŁUŻENIE OKRESU REJESTRACJI NAZW DOMEN I REJESTRACJI OPCJI
NA NAZWĘ DOMENY.
1. Przedłużenie Okresu Rejestracji Nazwy Domeny jest jednoznaczne z dokonaniem
zlecenia przez dotychczasowego Abonenta Nazwy Domeny w zakresie dalszej
Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny. Złożenie takiego zlecenia jest także równoznaczne
z zawarciem kolejnej umowy o świadczenie usługi Obsługi Utrzymania Nazwy
Domeny, która przedłużona zostaje o czas odpowiadający kolejnemu Okresowi
Rejestracji Nazwy Domeny. Wszystkie postanowienia dotyczące złożenia zlecenia i
opłat za Usługi wskazane w Regulaminie stosuje się odpowiednio do przedłużenia
Okresu Rejestracji Nazwy Domeny.
2. Brak wpłaty tytułem Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny na kolejny okres w terminie
do zakończenia ostatniego dnia bieżącego Okresu Rejestracji Nazwy Domeny
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oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Usługodawcą z chwilą upływu terminu do
uiszczenia opłaty.
Usługodawca w każdym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę Nazwy
Domeny w przypadku niezachowania przez Abonenta terminu płatności związanej z
przedłużeniem Okresu Rejestracji Nazwy Domeny.
Usługodawca zapewnia Abonentowi ponowną Rejestrację Nazwy Domeny, przez
którą rozumie się przedłużenie Okresu Rejestracji Nazwy Domeny po upływie
bieżącego Okresu, według zasad określonych przez właściwy Rejestr Nazw Domeny,
o ile ponowna Rejestracja jest dostępna w tym Rejestrze.
W celu przedłużenia okresu Rejestracji Opcji na Nazwę Domeny, Użytkownik musi
dokonać zlecenia na Koncie Użytkownika. Złożenie takiego zlecenia jest także
równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy o świadczenie Usługi Obsługi
Utrzymania Opcji na Nazwę Domeny. Wszystkie postanowienia dotyczące złożenia
zlecenia i opłat za usługi wskazane w Regulaminie stosuje się odpowiednio do
przedłużenia okresu Rejestracji Opcji na Nazwę Domeny.
Brak wpłaty tytułem Obsługi Rejestracji Opcji na Nazwę Domeny na kolejny okres w
terminie do zakończenia ostatniego dnia bieżącego okresu Rejestracji Opcji na Nazwę
Domeny, oznaczać będzie rozwiązanie Umowy z Usługodawcą z chwilą upływu
terminu do uiszczenia opłaty.
Usługodawca w każdym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę Opcji na
Nazwę Domeny oraz Nazwy Domeny w przypadku niezachowania przez
Użytkownika terminu płatności związanej z przedłużeniem, o którym mowa w ust. 5
powyżej.
Usługodawca zapewnia Użytkownikowi ponowną Rejestrację Opcji na Nazwę
Domeny, przez które rozumie się przedłużenie okresu Rejestracji Opcji na Nazwę
Domeny po upływie bieżącego okresu, według zasad określonych przez właściwy
Rejestr Nazw Domeny.

§ 8. TRANSFER WYCHODZĄCY NAZWY DOMENY
1. Przeniesienie Nazwy Domeny od Usługodawcy do innego podmiotu świadczącego
tożsame usługi jest dokonywane drogą elektroniczną w Serwisie i jest nieodpłatne.
2. Transfer Wychodzący Nazwy Domeny jest możliwy wyłącznie w odniesieniu do
Abonentów, którzy nie zalegają, na dzień jego rozpoczęcia, z zapłatą wynagrodzenia
na rzecz Usługodawcy, oraz których Konto nie zostało zablokowane zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Serwisu lub innego Regulaminu obowiązującego
Użytkownika.
3. W przypadku, gdy właściwy Rejestr Nazw Domeny wymaga korzystania z kodu
Authinfo, Transfer Wychodzący Nazwy Domeny, której obsługę wykonuje
Usługodawca, jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Usługodawcy, z
wykorzystaniem kodu Authinfo, generowanego przez właściwy dla Nazwy Domeny
Rejestr Nazw Domeny.
4. Kod Authinfo jest udostępniany Abonentowi za pośrednictwem Serwisu
automatycznie na każde żądania Abonenta. Usługodawca zastrzega sobie prawo:
Strona 9

AfterMarket.pl – Regulamin usług związanych z domenami
a. weryfikacji tożsamości osoby, której wydaje kod Authinfo ;
b. odmowy wydania Kodu Authinfo w czasie, w którym Nazwa Domeny została
objęta procesem uniemożliwiającym wykonanie Transferu Wychodzącego
Nazwy Domeny, w szczególności jest przedmiotem Aukcji, Dzierżawy,
Transferu Wewnętrznego, Transakcji Escrow.
5. Po wydaniu Abonentowi kodu Authinfo, Usługodawca dokonuje odpowiednio
odblokowania Nazwy Domeny i potwierdza czynność Transferu Wychodzącego
Nazwy Domeny po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu Transferu.
6. W przypadku, jeżeli Rejestr Nazw Domeny w procedurze Transferu Wychodzącego
Nazwy Domeny nie wydaje kodu Authinfo, postanowienia niniejszego paragrafu,
regulujące zagadnienia związane z postępowaniem przy posługiwaniu się kodem
Authinfo, stosuje się odpowiednio do czynności równoznacznych w skutkach z tymi,
jakie powstają w następstwie posługiwania się kodem Authinfo.
7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi powodującej niekierowanie
korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w
szczególności z usługi Ochrony Prywatności, dla dokonania Transferu Nazwy
Domeny, usługa ta powinna zostać wyłączona. Usługodawca nie odpowiada za
wszelkie skutki zaistniałe w związku z niewyłączeniem takiej usługi na czas Transferu
Nazwy Domeny przez Użytkownika.
§ 9. TRANSFER PRZYCHODZĄCY NAZWY DOMENY
1. Przeniesienie Nazwy Domeny od innego usługodawcy do Usługodawcy jest
dokonywane drogą elektroniczną w Serwisie i może być odpłatne zgodnie z
Cennikiem obowiązującym w dniu wszczęcia Transferu Przychodzącego Nazwy
Domeny.
2. W celu wykonania Transferu Przychodzącego Nazwy Domeny, każdy Użytkownik
zobowiązany jest:
a. posiadać pełne prawo do rozporządzania Nazwą Domeny,
b. spełniać warunki stawiane przez Rejestr Nazw Domeny w zakresie transferu
Nazw Domeny oraz wykonać wszystkie czynności wymagane procedurą
transferu przewidzianą przez regulamin danego Rejestru Nazw Domeny,
c. dysponować kodem Authinfo, o ile jest wymagany przez właściwy Rejestr
Nazw Domeny,
d. spełniać wszystkie dodatkowe wymogi określone przez Rejestr Nazw Domeny,
e. nie naruszać praw osób trzecich przez Rejestrację, Utrzymywanie lub
korzystanie z Nazwy Domeny.
3. Transfer Przychodzący Nazwy Domeny jest równoznaczny z zawarciem przez
Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Obsługi Rejestracji Nazwy Domeny i
Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny z Usługodawcą, na czas równy Okresowi
Rejestracji Nazwy Domeny.
4. Transfer Przychodzący Nazwy Domeny może wiązać się z obowiązkiem zapłaty
wynagrodzenia zgodnie z aktualnym na dzień jego dokonania Cennikiem lub opłaty
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na rzecz Rejestru Nazw Domeny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed
wykonaniem przedmiotowego transferu.
5. W przypadku, gdy właściwy dla Nazwy Domeny Rejestr Nazw Domeny w procedurze
transferu Nazwy Domeny nie wydaje kodu Authinfo, postanowienia niniejszego
paragrafu, regulujące zagadnienia związane z postępowaniem przy posługiwaniu się
kodem Authinfo, stosuje się odpowiednio do czynności równoznacznych w skutkach
jakie powstają w następstwie posługiwania się kodem Authinfo.
§ 10. TRANSFER WEWNĘTRZNY NAZWY DOMENY
1. Transfer Wewnętrzny Nazwy Domeny, polega na zmianie danych Abonenta, który jest
dokonywany w Serwisie i polega na przeniesieniu praw i obowiązków
dotychczasowego Abonenta na innego Abonenta, który może być także nowym jak i
dotychczasowym Użytkownikiem.
2. W celu dokonania Transferu Wewnętrznego Nazwy Domeny, Usługodawca może
wymagać jego zatwierdzenia przez nowego Abonenta, przy czym w takim wypadku
Transfer Wewnętrzny Nazwy Domeny zostanie zakończony po jego skutecznym
zatwierdzeniu. W następstwie Transferu Wewnętrznego Nazwy Domeny nowy
Abonent przejmuje prawa z tytułu umowy o Rejestrację i Utrzymywanie Nazwy
Domeny z właściwym Rejestrem Nazw Domeny i staje się Abonentem tej Nazwy
Domeny.
§ 11. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi lub
Abonentowi, spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem
okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W żadnym
przypadku Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których
wartość będzie przewyższała wartość opłaty dokonanej za Usługę, z którą związana jest
szkoda w okresie, w którym wystąpiła szkoda. Ograniczenie odpowiedzialności
wskazane w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w przypadku umów
zawieranych z Konsumentami.
2. Usługodawca w każdym przypadku nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek
zaniechania lub działania Użytkownika lub Abonenta w zakresie, w jakim jest on
odpowiedzialny za to działanie lub zaniechanie dla zaistnienia pożądanego przez
Użytkownika lub Abonenta skutku, a w szczególności za działania Abonenta wskazane
w § 1 - § 10 Regulaminu.
3. Abonent niebędący Konsumentem może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na
drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, którego zasady
zostały określone w Regulaminie Serwisu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi lub
Abonentowi w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez
Usługodawcę stanowi konsekwencję realizacji przez Usługodawcę żądania
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uprawnionych organów państwowych, administracji publicznej lub właściwego
Rejestru Nazw Domeny albo jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem samego
Użytkownika, w szczególności wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Użytkownika.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane w Serwisie informacje,
które są wynikiem działań wprowadzonych i stosowanych algorytmów sztucznej
inteligencji mających służyć Użytkownikowi, a w szczególności za dane i parametry,
które przekładają się na wartość i popyt Nazwy Domeny.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, lub
wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach:
• zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony
Konsumentów,
• zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi,
• zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz
Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług,
• zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług,
• zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także
zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy.
2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest
poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach na co najmniej czternaście dni
przed datą ich wejścia w życie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany podczas Rejestracji. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą drugą
Stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy. Użytkownik
będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania
Umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianach
Regulaminu. Termin ten dla Użytkownika niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni.
Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, nie dotyczy to Konsumentów.
W przypadku skutecznego złożenia oferty Usługodawca ma prawo do przyjęcia takiej
oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń, a w
przypadku Przedsiębiorców dodatkowo do odrzucenia takiej oferty i dalszego
świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego
Okresu Rejestracji Nazwy Domeny. Informacje w tej sprawie Usługodawca przekazuje
Użytkownikowi drogą pisemną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas
Rejestracji.
3. Zmiany Regulaminu prowadzące do zaprzestania świadczenia Usług obowiązują
dopiero z upływem Okresu Rejestracji Nazwy Domeny.
4. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie
obowiązujących norm prawa, regulujących stosunki prawne z Konsumentami.
5. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu właściwego Rejestru Nazw Domeny, w
sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo
obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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6. Dane kontaktowe Usługodawcy są dostępne pod adresem: http://aftermarket.pl.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2018 r.
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