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REGULAMIN GIEŁDY DOMEN 

 
§ 1.  DEFINICJE 

 
1. W Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:   
a. Usługodawca – AFTERMARKET.PL LIMITED z siedzibą na Cyprze, pod adresem: 

Chytron, 3 Street, Office 301, P.C. 1075 Nicosia, Cypr,  wpisana 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 giełdy domen, dostępny pod adresem: 
http://aftermarket.pl 

d. Cennik – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług oraz zasady ich 
naliczania. 

e. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi 
świadczonej przez Usługodawcę na podstawie Umowy o świadczenie danej Usługi.  

f. Usługi – usługi objęte Regulaminem świadczone przez Usługodawcę na rzecz 
Użytkownika.  

g. Aukcja – tryb zawarcia umowy polegający na tym, że do jej zawarcia dochodzi między 
Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą, przez przybicie, 
równoznaczne przyjęciu najkorzystniejszej oferty złożonej do upływu terminu z góry 
określonego przez Użytkownika. 

h. Aukcja Last Minute – Aukcja Nazwy Domeny, która pomimo wygaśnięcia nie została 
jeszcze usunięta przez Rejestr Nazw Domeny lub której data wygaśnięcia jest krótsza 
niż  30 dni od momentu rozpoczęcia Aukcji. 

i. Dzierżawca – Użytkownik korzystający z Nazwy Domeny na podstawie umowy 
Dzierżawy Nazwy Domeny. 

j. Dzierżawa Nazwy Domeny – umowa zawarta pomiędzy Wydzierżawiającym a 
Dzierżawcą albo między Wydzierżawiającym, Usługodawcą a Dzierżawcą, na mocy 
której Wydzierżawiający lub Usługodawca umożliwia Dzierżawcy korzystanie na 
wyłączność z  Nazwy Domeny za zapłatą umówionego wynagrodzenia. 

k. Licytant – Użytkownik, który złożył ofertę w trakcie Aukcji. 
l. Nabywca – Użytkownik lub Usługodawca który nabył Nazwę Domeny za 

pośrednictwem Serwisu. 
m. Oferent – Użytkownik składający ofertę w trakcie negocjacji. 

http://aftermarket.pl/
http://aftermarket.pl/
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n. Opcja „Kup Teraz” – Zbycie Nazwy Domeny, do którego dochodzi w chwili 
zaakceptowania przez Nabywcę ustalonej z góry ceny. 

o. Opcja „Złóż Ofertę” – Zbycie Nazwy Domeny, do którego dochodzi poprzez 
zaakceptowanie przez Zbywcę lub Nabywcę oferty ceny ustalonej pomiędzy Zbywcą 
i Nabywcą. 

p. Wydzierżawiający – Użytkownik, który udostępnia Nazwę Domeny na podstawie 
umowy Dzierżawy Nazwy Domeny. 

q. Zakup Nazwy Domeny na raty – umowa zawarta pomiędzy Zbywcą a Dzierżawcą 
albo między Wydzierżawiającym, Usługodawcą a Dzierżawcą, na podstawie której 
umożliwia się korzystanie z Nazwy Domeny za uiszczeniem miesięcznych opłat, a z 
chwilą zapłaty ostatniej opłaty miesięcznej następuje cesja praw i obowiązków z 
umowy o Utrzymanie Nazwy Domeny na Nabywcę. 

r. Zbywca – Użytkownik lub Usługodawca oferujący za pośrednictwem Serwisu Zbycie 
Nazwy Domeny. 

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

t. Zbycie Opcji na Nazwę Domeny – umowa zawarta między Zbywcą a Nabywcą albo 
między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą, na mocy której Zbywca lub Usługodawca 
dokonuje na rzecz Nabywcy odpłatnego przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z umowy o Rejestrację i Utrzymanie Opcji na Nazwę Domeny zawartej 
z właściwym Rejestrem Nazw Domeny, której skutkiem jest wstąpienie przez 
Nabywcę w prawa i obowiązki Zbywcy. 

u. Transakcja Escrow – rodzaj bezpiecznego sposobu Zbycia Nazwy Domeny lub Opcji 
na Nazwę Domeny z udziałem Usługodawcy, który do czasu zakończenia cesji Nazwy 
Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny przechowuje środki wpłacone przez Nabywcę 
tytułem ceny zbycia.  

v. Wycena Nazwy Domeny - Usługa polegająca na ocenie wartości Nazwy Domeny 
przez aktywnych użytkowników Serwisu.  

w. Przechwycenie Nazwy Domeny – usługa polegająca na tym, że Usługodawca 
podejmie działania celem dokonania Rejestracji Nazwy Domeny na rzecz 
Usługodawcy. 

x. Przechwycenie Nazwy Domeny w opcji Light – usługa świadczona przez 
Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na podjęciu działań 
celem dokonania Rejestracji Nazwy Domeny na rzecz Usługodawcy. 

y. Użytkownik uprawniony do korzystania z Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji 
Light – Użytkownik, który w chwili składania zlecenia Przechwycenia Nazwy 
Domeny w opcji Light utrzymuje u Usługodawcy minimum 100 (sto) Nazw Domen. 
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z. Usługa User Premium Plus – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach 
określonych w Regulaminie, polegająca na tym, że Nazwa Domeny przed 
zakończeniem bieżącego Okresu Rejestracji Nazwy Domeny zostanie odnowiona, 
usunięta z konta Użytkownika i wystawiona na Sprzedaż w opcji User Premium Plus. 

aa. Sprzedaż w opcji User Premium Plus – wystawienie przez Usługodawcę na sprzedaż 
Nazwy Domeny po dokonaniu jej odnowienia i usunięcia z konta Użytkownika w 
ramach Usługi User Premium Plus. 
 

2. Wszystkie pojęcia pisane z dużej litery, a niezdefiniowane w ust 1 powyżej, mają 
znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie świadczenia usług 
związanych z domenami. W przypadku rozbieżności pomiędzy definicją pojęcia 
zawartą w Regulaminie, a Regulaminie Serwisu lub innymi regulaminami Usług, 
zastosowanie mają znaczenia wskazane w ust. 1 powyżej. 

 
§ 2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik 
może dokonać następujących transakcji: Zbycia Nazwy Domeny, Zbycia Opcji, 
Dzierżawy Nazwy Domeny, Zakupu Nazwy Domeny na raty, a także skorzystać z 
innych Usług określonych Regulaminem.  

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Zbycie Nazwy Domeny z 
wykorzystaniem następujących Usług: Transakcji Escrow, Aukcji, Aukcji Last Minute, 
Opcji „Kup Teraz”, Opcji „Złóż Ofertę”.  

3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Zbycie Opcji na Nazwę Domeny 
z wykorzystaniem Transakcji Escrow albo Aukcji.  

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo pośredniczenia w przeprowadzeniu transakcji 
wskazanych w ust. 1 powyżej, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w 
szczególności w § 12 Regulaminu.  

5. Zbywca oraz Wydzierżawiający (w zależności od transakcji), uczestnicząc w 
transakcjach opisanych w ust. 1 powyżej, oświadcza i gwarantuje, że: 

a. jest Abonentem Nazwy Domeny zgodnie z zasadami określonymi przez 
właściwy Rejestr Nazw Domeny, a jego uprawnienie wynikające z Rejestracji i 
Utrzymywania Nazwy Domeny nie jest ograniczone ani obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich; 

b. Nazwa Domeny będąca przedmiotem transakcji oraz jej Rejestracja 
i dotychczasowe używanie 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; 
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c. Nazwa Domeny została prawidłowo zarejestrowana przez właściwy Rejestr 
Nazw Domeny na jego rzecz oraz opłata za jej utrzymywanie została uiszczona 
do chwili przeprowadzenia transakcji; 

d. nie istnieją żadne inne przeszkody do przeprowadzenia transakcji dotyczącej 
Nazwy Domeny; 

e. Nazwa Domeny, której dotyczy transakcja nie jest przedmiotem żadnego sporu 
oraz nie istnieją przesłanki pozwalające przewidzieć, aby taki spór miał 
powstać w najbliższej przyszłości.  

6. Zbywca lub Wydzierżawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność ze 
stanem faktycznym oświadczeń określonych w ust 5 powyżej oraz naruszenie 
wymienionych tam  gwarancji.   

7. Oferty kupna domeny złożone w Serwisie są prawnie wiążące.  
  
§ 3.  AUKCJA 
 

1. Z zastrzeżeniem kolejnych paragrafów Regulaminu, na zasadach wskazanych w 
niniejszym § 3 Regulaminu, są organizowane i rozstrzygane Aukcje w Serwisie.  

2. Zbywca określa przy pomocy narzędzi dostępnych w Serwisie: Nazwę Domeny lub 
Opcję na Nazwę Domeny, którą chce zbyć, rodzaj Aukcji oraz jej czas i cenę 
wywoławczą. Aukcja rozpoczyna się z chwilą jej uruchomienia w Serwisie. 

3. Użytkownik bierze udział w Aukcji przez złożenie swojej oferty nabycia w Serwisie w 
toku licytacji, przez co należy rozumieć wskazanie ceny, za jaką chce nabyć przedmiot 
Aukcji (oferta). Wraz ze złożeniem swojej oferty Użytkownik rozpoczyna licytację i 
otrzymuje status Licytanta.  

4. O ile Usługodawca nie świadczy Usługi pośredniczenia w transakcji, z chwilą złożenia 
oferty dane Licytanta są znane tylko Usługodawcy, dopiero po rozstrzygnięciu Aukcji 
Usługodawca udostępnia Zbywcy dane Licytanta, którego oferta zwyciężyła w toku 
Aukcji, na co każdy Licytant wyraża zgodę.  

5. Pierwsza oferta złożona w Aukcji musi być w wysokości co najmniej ceny 
wywoławczej ustalonej przez Zbywcę. 

6. Złożona oferta w trakcie Aukcji wiąże Licytanta do momentu zakończenia Aukcji, lub 
złożenia oferty korzystniejszej przez innego Licytanta.  

7. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu określonego przez Zbywcę. W 
przypadku, gdy oferta zostanie złożona na 5 minut przed określonym czasem 
zakończenia Aukcji, zostaje ona przedłużona o 5 minut. 

8. Odrzucenie oferty Licytanta przez Zbywcę, z zastrzeżeniem § 3 ust 13 Regulaminu 
albo wycofanie oferty przez Licytanta jest nieskuteczne. 

9. Zwycięzcą Aukcji jest Licytant, którego oferta zawierała najwyższą cenę, 
z wyłączeniem sytuacji gdy jeden z Licytantów skorzystał z Opcji „Kup Teraz”. Jeżeli 
kilku Licytantów złożyło ofertę zawierającą tę samą najwyższą cenę, zwycięzcą jest 
Licytant, który jako pierwszy złożył tę ofertę. 
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10. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy między Zbywcą a Nabywcą.  
11. Zbywcy i Licytanci otrzymują informację o zakończeniu Aukcji i jej wyniku. 

Powiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji w tym przedmiocie na 
Koncie Użytkownika w Serwisie. Ponadto, o ile Usługodawca nie świadczy Usługi 
pośredniczenia w transakcji, Zbywcy przekazywane są dane Nabywcy, a Nabywca 
otrzymuje dane Zbywcy niezwłocznie po zawarciu umowy. 

12. W terminie do 10 minut przed wskazanym terminem zakończenia Aukcji Zbywca 
może zakończyć Aukcję bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, 
jeżeli w tym czasie nie została złożona żadna oferta przez Licytanta. Jeżeli została 
złożona oferta przez Licytanta a Zbywca chce zakończyć Aukcję przed terminem, jest 
związany ofertą złożoną przez Licytanta. W terminie do 10 minut przed wskazanym 
terminem zakończenia Aukcji w Serwisie, Zbywca może odwołać Aukcję i nie przyjąć 
złożonych w tym czasie ofert Licytantów. Odwołanie Aukcji jest odpłatne zgodnie z 
Cennikiem aktualnym na dzień dokonania odwołania.  

13. Usługodawca udostępnia w Serwisie funkcjonalność pozwalającą z wyprzedzeniem 
zaplanować ofertę która ma zostać złożona przed końcem wskazanej przez Licytanta 
Aukcji („snajper aukcyjny”) poprzez automatyczne sprawdzenie najwyżej oferty w 
Aukcji oraz złożenie oferty Licytanta, w przypadku gdyby w wyniku tego 
sprawdzenia wskazana przez Licytanta oferta okazała się wyższa niż najwyższa oferta 
w danej Aukcji. Wysokość bieżącej oferty sprawdzana jest na 6 minut i na 1 minutę 
przed końcem wskazanej przez Licytanta Aukcji. W przypadku, gdy we wskazanej 
Aukcji nie ma złożonych innych ofert, a zaplanowana oferta Licytanta jest równa co 
najmniej cenie bieżącej, jest ona składana. Planowanie, zmiana lub usunięcie 
zaplanowanych ofert może odbyć się tylko w przypadku, gdy do końca aukcji nie 
zostało nie mniej niż 2 minuty. 

14. Usługodawca w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody poniesione przez 
uczestników zakończonej przed terminem Aukcji, chyba że do zakończenia Aukcji 
doszło z winy Usługodawcy w granicach rażącego niedbalstwa.  

15. Niedozwolone jest składanie ofert na własne Nazwy Domen, a także Nazwy Domen 
innych osób, jeżeli celem nie jest ich nabycie, w celu sztucznego zawyżania ceny lub 
zafałszowania rzeczywistego zainteresowania transakcją. W szczególności zabronione 
jest zakładanie dodatkowych Kont Użytkownika w celu wykorzystywania ich do 
podbijania cen na Aukcji.  

  
§4. OPCJE „KUP TERAZ” ORAZ „ZŁÓŻ OFERTĘ” 
 

1. Zbywca może przeprowadzić w Serwisie transakcję przy użyciu Opcji „Kup Teraz”, 
określając jednocześnie cenę za Nazwę Domeny, którą chce zbyć lub przy użyciu Opcji 
„Złóż Ofertę”.  
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2. Po skorzystaniu przez Nabywcę z Opcji „Kup Teraz”, Zbywcy przekazywane są dane 
Nabywcy, a Nabywca otrzymuje dane Zbywcy niezwłocznie po zawarciu umowy, 
chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.  

3. Przy Opcji „Złóż Ofertę” Zbywca, po złożeniu oferty cenowej, może ofertę przyjąć od 
razu, odrzucić lub przeprowadzić negocjacje z oferentem zakończone przyjęciem 
oferty lub jej odrzuceniem. 

4. Po ustaleniu ceny pomiędzy Nabywca a Zbywcą - Zbywcy przekazywane są dane 
Nabywcy, a Nabywca otrzymuje dane Zbywcy, niezwłocznie po zawarciu umowy, 
chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy. 

5. Oferta cenowa złożona przez Nabywcę może zostać wycofana lub zmodyfikowana do 
chwili jej przyjęcia lub odrzucenia przez Zbywcę. Z chwilą przyjęcia oferty cenowej 
przez Zbywcę jest ona wiążąca dla Nabywcy, co oznacza, że nie może jej wycofać ani 
zmodyfikować.  

6. Ofertę cenową może złożyć Nabywcy również Zbywca. Oferta złożona przez Zbywcę 
może zostać wycofana lub zmodyfikowana do chwili jej przyjęcia lub odrzucenia przez 
Nabywcę. Z chwilą przyjęcia oferty cenowej przez Nabywcę jest ona wiążąca dla 
Zbywcy, co oznacza, że nie może jej wycofać ani zmodyfikować.  

7. Każda oferta cenowa, zarówno Zbywcy jak i Nabywcy może być złożona z 
zastrzeżeniem terminu, w którym może ona zostać przyjęta lub odrzucona. Po upływie 
wskazanego w Serwisie terminu oferta cenowa automatycznie wygasa a osoba ją 
składająca nie jest nią związana.   

8. Zbywca może poprzez Serwis zaoferować możliwość zawarcia transakcji w Opcji 
„Kup Teraz” albo „Złóż Ofertę” dla Nazw Domen, dla których Usługodawca nie 
świadczy Usługi Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny. W takim wypadku, Zbywca 
zobowiązany jest do wykonania Transferu Przychodzącego Nazwy Domeny 
niezwłocznie po skorzystaniu przez Nabywcę z Opcji „Kup Teraz” lub ustaleniu ceny 
pomiędzy Nabywcą a Zbywcą, nie później jednak niż w terminie 10 dni. Dokonanie 
Transferu Nazwy Domeny jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. 

9. Usługodawca określa sposób, w jaki Zbywca może wykazać wobec Usługodawcy iż 
dysponuje prawem do zbycia Nazwy Domeny, o której mowa w ust. 8 powyżej, a także 
zastrzega sobie prawo do odmowy umożliwienia zawarcia transakcji dla Nazwy 
Domeny wobec której Zbywca nie wykaże w sposób skuteczny iż dysponuje prawem 
do jej zbycia, a także do pobierania dodatkowego wynagrodzenia za możliwość 
zawarcia takiej umowy. 

  
§5. DZIERŻAWA NAZWY DOMENY 
 

1. Użytkownik może poprzez Serwis zaoferować Dzierżawę Nazwy Domeny innemu 
Użytkownikowi określając: miesięczną kwotę opłaty za dzierżawę oraz okres 
dzierżawy.  
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2. Wydzierżawiający wraz z otrzymaniem pierwszej opłaty miesięcznej zobowiązuje się 
udostępnić Nazwę Domeny do używania Dzierżawcy do czasu upłynięcia okresu 
dzierżawy lub rozwiązania Dzierżawy Nazwy Domeny wskutek nieuiszczenia opłaty. 
Z chwilą zawarcia Dzierżawy Nazwy Domeny, Wydzierżawiający i Dzierżawca 
wyrażają zgodę, aby przez okres Dzierżawy Nazwy Domeny ograniczona została 
przez Usługodawcę możliwość zarządzania Nazwą Domeny, w tym prawo do 
rozporządzania nią. Ponadto, z chwilą zawarcia Dzierżawy Nazwy Domeny, 
Dzierżawca otrzymuje wyłączne prawo korzystania z Nazwy Domeny i ponosi 
odpowiedzialność za wskazanie urządzeń do Utrzymywania Nazwy Domeny 
(delegacja Nazwy Domeny). 

3. W trakcie trwania Dzierżawy Nazwy Domeny, Dzierżawca zobowiązany jest do 
terminowego regulowania płatności z tytułu Dzierżawy Nazwy Domeny, korzystania 
z Nazwy Domeny zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa i dobrym 
obyczajem. 

4. Wydzierżawiający jest uprawniony do rozwiązania Dzierżawy Nazwy Domeny 
w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Dzierżawca korzysta z Nazwy Domeny 
niezgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa i dobrym obyczajem lub zalega z 
opłatą miesięczną za dzierżawę powyżej 7 dni kalendarzowych. Przy czym w 
przypadku Dzierżawców będących Konsumentami, którzy zalegają z opłatą, 
rozwiązanie Dzierżawy Nazwy Domeny może nastąpić po uprzednim wezwaniu 
Dzierżawcy do zapłaty za pośrednictwem Konta Użytkownika. W takim przypadku 
Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.  

5. Przez okres trwania Dzierżawy Nazwy Domeny, Dzierżawca ponosi koszt 
przedłużenia Okresu Rejestracji Nazwy Domeny. W tym przypadku opłata za 
przedłużenie Okresu Rejestracji Nazwy Domeny jest uiszczana na 30 dni przed dniem 
wygaśnięcia Okresu Rejestracji Nazwy Domeny.  
 

 § 6.  PRZECHWYCENIE NAZWY DOMENY  
 

1. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu, składa Usługodawcy zlecenie na 
Przechwycenie Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, która to Usługa jest 
świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych poniżej. Usługa 
Przechwycenia Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny jest odpłatna zgodnie z 
Cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.  

2. Złożone przez Użytkownika zlecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać 
cofnięte przez Użytkownika, nie później niż 15 minut przed datą wygaśnięcia Nazwy 
Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny objętej zleceniem. 

3. Usługodawca dochowa należytej staranności celem wykonania zlecenia, o którym 
mowa w ust 1 powyżej, jednak nie gwarantuje, że dojdzie do Przechwycenia Nazwy 
Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny zgodnie ze zleceniem Użytkownika.  
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4. W przypadku Przechwycenia Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, 
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za domenę. Nazwa Domeny lub Opcja na 
Nazwę Domeny jest przekazywana w terminie 7 dni od dnia zapłaty kwoty wskazanej 
w zdaniu pierwszym. 

5. W przypadku, gdy tylko jeden Użytkownik złoży zlecenie na Przechwycenie Nazwy 
Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, kwota do zapłaty równa jest kosztowi 
przechwycenia wskazanemu w Cenniku. 

6. W przypadku, gdy więcej niż jeden Użytkownik złoży zlecenie na Przechwycenie 
Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, Usługodawca udostępni Aukcję 
przechwyconej Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, w której Licytantami są 
Użytkownicy, którzy złożyli zamówienie Przechwycenia, i w której licytacja 
rozpoczyna się od kwoty równej kosztowi przechwycenia wskazanemu w Cenniku. 

7. Dla Użytkowników, którzy nie zamówili Przechwycenia Nazwy Domeny lub Opcji na 
Nazwę Domeny uczestnictwo w udostępnionej Aukcji, o której mowa w ust. 5 powyżej 
jest odpłatne zgodne z Cennikiem aktualnym na dzień złożenia zlecenia. Uiszczona 
opłata nie jest zaliczką na poczet opłat związanych z przechwyconą Nazwą Domeny 
lub Opcją na Nazwę Domeny. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana Abonenta Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny w przypadku 
skutecznego Przechwycenia Nazwy Domeny na Użytkownika, który zlecił taką usługę 
następuje w terminie określonym przez Usługodawcę po dokonaniu przez niego 
wszelkich niezbędnych formalności w tym zakresie, przy czym Usługodawca nie ma 
wpływu na moment opublikowania danych takiego Użytkownika w  bazie WHOIS 
Rejestru Nazw Domen.  

9. Użytkownik uprawniony do korzystania z Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji 
Light może złożyć Usługodawcy zlecenie Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji 
Light utrzymywanej w Serwisie Usługodawcy. Usługa ta jest odpłatna zgodnie z 
Cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Usługa Przechwycenia 
Nazwy Domeny w opcji Light dotyczy wyłącznie Nazw Domeny, których Abonentem 
jest Użytkownik uprawniony do korzystania z Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji 
Light. Postanowienia dotyczące Przechwycenia Nazwy Domeny wskazane w 
niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio. 

10. Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania realizacji zlecenia Przechwycenia 
Nazwy Domeny w opcji Light w przypadku, gdy Użytkownik uprawniony do 
korzystania z Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji Light nie utrzymuje u 
Usługodawcy minimum 100 (sto) Nazw Domen lub w trakcie realizacji zlecenia 
Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji Light Użytkownik utracił status Użytkownika 
uprawnionego do korzystania z Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji Light 
(utrzymuje u Usługodawcy mniej niż 100 Nazw Domen). Odblokowanie realizacji 
zlecenia Przechwycenia Nazwy Domeny w opcji Light w sytuacji opisanej w zdaniu 1 
powyżej następuje z chwilą uzyskania statusu Użytkownika w opcji Light 
(utrzymywanie u Usługodawcy przez Użytkownika co najmniej 100 Nazw Domen). 
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§ 7.  USER PREMIUM PLUS 
 

1. Użytkownik może złożyć Usługodawcy zamówienie Usługi User Premium Plus. 
Usługa ta jest odpłatna, a kwota do zapłaty równa jest kosztowi reaktywacji Nazwy 
Domeny wskazanemu w Cenniku obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. 

2. Usługodawca dochowa należytej staranności celem wykonania zlecenia, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie gwarantuje, że dojdzie do skutecznego 
zrealizowania Usługi User Premium Plus zgodnie ze zleceniem Użytkownika. 

3. Usługa User Premium Plus w stosunku do Nazwy Domeny, której Abonentem jest 
Użytkownik, może zostać przez niego zlecona nie później niż na 13 godzin przed datą 
wygaśnięcia Nazwy Domeny. 

4. Złożone przez Użytkownika zlecenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać cofnięte 
nie później niż na 13 godzin przed datą wygaśnięcia Nazwy Domeny, przy czym 
Usługodawca nie zwraca Użytkownikowi kosztów poniesionych z tytułu zamówienia 
Usługi User Premium Plus. W przypadku anulowania zlecenia dochodzi do 
Odnowienia Nazwy Domeny i jej przekazania Użytkownikowi. 

5. Jeżeli w ramach Sprzedaży Nazwy Domeny w opcji User Premium Plus zlecenie na 
Przechwycenie Nazwy Domeny złoży: 

a. tylko jeden Użytkownik, jest on zobowiązany do zapłaty ceny za Nazwę 
Domeny w wysokości równej kosztowi przechwycenia wskazanemu w 
Cenniku, a Nazwa Domeny zostanie mu przekazana w terminie 7 dni od dnia 
zapłaty tej ceny; 

b. więcej niż jeden Użytkownik, Nazwa Domeny zostanie wystawiona na Aukcję 
zgodnie z § 6 ust. 6 i 7 powyżej. 

6. Jeżeli żaden z Użytkowników nie złożył zlecenia na Przechwycenie Nazwy Domeny, 
Nazwa Domeny powróci na konto Abonenta. 

7. Zlecenie Usługi User Premium Plus jest równoznaczne z wyrażeniem przez Abonenta 
danej Nazwy Domeny zgody na Sprzedaż Nazwy Domeny w opcji User Premium Plus 
z chwilą odnowienia na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

 
§ 8.  TRANSAKCJE ESCROW  
 

1. Usługodawca zapewnia w Serwisie możliwość dokonania Zbycia Nazwy Domeny lub 
Opcji na Nazwę Domeny przy wykorzystaniu Transakcji Escrow. W celu skorzystania 
z Transakcji Escrow Zbywca i Nabywca powinni przed przystąpieniem do niej ustalić 
warunki Zbycia Nazwy Domeny lub Opcji, w szczególności cenę.  

2. Do zainicjowania Transakcji Escrow w Serwisie uprawniony jest wyłącznie Zbywca, 
który za pośrednictwem Serwisu wystawia Nazwę Domeny lub Opcję na Nazwę 
Domeny do zbycia w Transakcji Escrow. 
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3. Po zainicjowaniu danej Transakcji Escrow Nabywca otrzymuje wiadomość za 
pośrednictwem Konta Użytkownika, która zawiera jej szczegóły. 

4. Na Transakcję Escrow po jej uruchomieniu w Serwisie przez Zbywcę składają się  
następujące czynności: 

a. Nabywca dokonuje wpłaty ustalonej ceny za przedmiot Transakcji Escrow 
(Nazwę Domeny lub Opcję na Nazwę Domeny) na rachunek bankowy 
Usługodawcy, wskazany w Serwisie;  

b. Zbywca otrzymuje informację za pośrednictwem Konta Użytkownika o 
dokonaniu wpłaty przez Nabywcę; 

c. Zbywca dokonuje przeniesienia Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny 
na Nabywcę; 

d. Zbywca, po dokonaniu przeniesienia Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę 
Domeny, otrzymuje od Usługodawcy środki pieniężne z tytułu ceny wpłacone 
przez Nabywcę po potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy w wysokości 
zgodnej z obowiązującym w tym dniu Cennikiem.  

5. W każdym przypadku, gdy Transakcja Escrow jest dokonywana bezpośrednio, z 
pominięciem giełdy Nazw Domen prowadzonej przez Usługodawcę, Nabywca, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej, w pierwszej kolejności sprawdza warunki 
Transakcji Escrow i ją akceptuje.  

6. Do chwili dokonania wpłaty ceny za Nazwę Domeny lub Opcję na Nazwę Domeny, 
wystawioną w Serwisie przez Zbywcę w Transakcji Escrow, Nabywca lub Zbywca 
może zrezygnować ze Zbycia Nazwy Domeny lub Opcji na Nazwę Domeny, chyba że 
Zbycie dokonywane jest w ramach Aukcji, Kup Teraz lub negocjacji. 
 

§ 9.  ZAKUP NAZWY DOMENY NA RATY 
 

1. Użytkownik może zaoferować Zakup Nazwy Domeny na raty innemu 
Użytkownikowi określając z góry miesięczną kwotę raty, okres spłaty oraz liczbę 
miesięcy za jaką rata winna zostać zapłacona.  

2. Przy korzystaniu z Zakupu Nazwy Domeny na raty, Nabywca otrzymuje ograniczoną 
możliwość zarządzania Nazwą Domeny (zmiany serwerów nazw) już po opłaceniu 
pierwszej raty, ale pełną kontrolę nad Nazwą Domeny uzyska dopiero po uiszczeniu 
Zbywcy wszystkich rat czyli po zaspokojeniu wszystkich roszczeń Zbywcy z tytułu 
Zakupu Nazwy Domeny na raty. 

3. Zbywca może określić procentowy narzut, tzn. dodatkową kwotę, jaką musi spłacić 
Nabywca jeśli zdecyduje się na Zakup Nazwy Domeny na raty w miejsce opcji „Kup 
Teraz”.  

4. Zbywca wraz z otrzymaniem pierwszej raty zobowiązuje się udostępnić Nazwę 
Domeny do używania Nabywcy do czasu upływu okresu Zakupu Nazwy Domeny na 
raty lub rozwiązania Zakupu Nazwy Domeny na raty wskutek nieuiszczenia opłaty. 
Z chwilą zawarcia Zakupu Nazwy Domeny na raty Zbywca i Nabywca wyrażają 
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zgodę na ograniczenie w okresie Zakupu Nazwy Domeny na raty przez Usługodawcę 
możliwości zarządzania Nazwą Domeny, w tym prawa do rozporządzania nią.  

5. W trakcie trwania Zakupu Nazwy Domeny na raty Nabywca zobowiązany jest do 
informowania Zbywcy o wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla 
wykonania umowy i statusu faktycznego i prawnego Nazwy Domeny, terminowego 
regulowania płatności z tytułu Zakupu Nazwy Domeny na raty oraz korzystania z 
Nazwy Domeny zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa i dobrym obyczajem 
oraz Regulaminem świadczenia usług związanych z domenami. 

6. Zbywca jest uprawniony do rozwiązania Zakupu Nazwy Domeny na raty w trybie 
natychmiastowym w przypadku gdy Nabywca korzysta z Nazwy Domeny niezgodnie 
z jej przeznaczeniem, przepisami prawa i dobrym obyczajem oraz innymi 
regulaminami, w tym także regulaminami właściwego Rejestru Nazw Domen lub 
zalega z zapłatą miesięcznej raty powyżej 7 dni kalendarzowych. Przy czym w 
przypadku Nabywcy będącego Konsumentem, który zalega z opłatą miesięcznej raty 
do rozwiązania Zakupu Nazwy Domeny dochodzi po uprzednim wezwaniu go do 
zapłaty za pośrednictwem Konta Użytkownika. W takim przypadku Nabywcy nie 
przysługuje zwrot poniesionych opłat. 

6. Przez okres trwania Zakupu Nazwy Domeny na raty, Nabywca ponosi koszt 
przedłużenia Okresu Rejestracji Nazwy Domeny. W tym przypadku opłata za 
przedłużenie Okresu Rejestracji Nazwy Domeny jest uiszczana na 30 dni przed dniem 
wygaśnięcia Nazwy Domeny.  
 

§ 10. WYCENA NAZWY DOMENY  
 

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje usługę Wyceny Nazwy Domeny, 
która polega na przyznawaniu przez pozostałych Użytkowników ocen.  

2. Użytkownik może poprzez Serwis zlecić Wycenę Nazwy Domeny określając Nazwę 
Domeny oraz podając dodatkowe informacje o Nazwie Domeny.  

3. Ocena, o której mowa w ust 1 powyżej składa się z kwoty, na jaką dany Użytkownik 
wycenia wartość Nazwy Domeny, oraz ewentualnego komentarza do oceny.  

4. Końcowa wartość Wyceny Nazwy Domeny równa się medianie z wycen wszystkich 
Użytkowników, którzy wypowiadali się na temat wartości danej Nazwy Domeny w 
okresie wyznaczonym w Serwisie. 

5. Użytkownik może zgłaszać do Wyceny Nazwy Domeny zarówno posiadane przez 
siebie Nazwy Domeny, jak i te, których nie jest Abonentem. 

6. Wycena Nazwy Domeny może mieć charakter publiczny lub prywatny. Przez wycenę 
publiczną należy rozumieć Wycenę Nazwy Domeny, której oceny są widoczne dla 
wszystkich Użytkowników Serwisu, natomiast przez prywatną Wycenę Nazwy 
Domeny należy rozumieć taką, w której przyznane oceny są widoczne tylko dla 
Użytkownika, który ją zlecił.  
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7. Wycena Nazwy Domeny, której zlecający nie jest Abonentem może mieć charaktery 
wyłącznie prywatny. 

8. Udział w Wycenie może brać wyłącznie Użytkownik poprawnie zweryfikowany i 
dopuszczony przez Usługodawcę.   

9. Usługodawca nie weryfikuje Wyceny Nazwy Domeny dokonanej przez 
Użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Wycenę Nazwy Domeny 
oraz jej skutki.  

  
§11. WYKONANIE UMOWY I KONSEKWENCJE NIEOPŁACENIA TRANSAKCJI 
 

1. W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w drodze Aukcji, Opcji „Kup 
Teraz”, Opcji „Złóż Ofertę”, Zakupu na Raty, Dzierżawy albo Przechwycenia, 
Nabywca jest zobowiązany uiścić kwotę odpowiadającą ofercie w związku z 
dokonaną transakcją na konto Usługodawcy, chyba że Zbywca określi inny termin 
zapłaty. Po dokonaniu transakcji i potrąceniu swojego wynagrodzenia według 
obowiązującego w tym czasie Cennika, Usługodawca przekazuje opłatę na konto 
Zbywcy. 

2. Zbywca zobowiązany jest do uiszczenia prowizji na rzecz Usługodawcy zgodnie z 
Cennikiem, jeżeli nie została ona wcześniej potrącona przez Usługodawcę, bez 
względu na przyczynę potrącenia.  

3. Przed zawarciem umowy dotyczącej Nazwy Domeny, dla której Usługodawca nie 
świadczy Usługi Obsługi Utrzymania Nazwy Domeny, Zbywca jest zobowiązany do 
wykonania Transferu Przychodzącego Nazwy Domeny w ciągu 10 dni od ustalenia 
warunków umowy z Nabywcą. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia za Transfer 
Przychodzący Nazwy Domeny spoczywa w takim wypadku na Zbywcy. 

4. Po bezskutecznym upływie terminów wskazanych w ust. 1 lub w ust. 3 powyżej, 
Umowa ulega rozwiązaniu o ile doszło do jej zawarcia, a nadto Usługodawca może 
pozbawić Użytkownika, który nie wywiązał się z zobowiązania, prawa do korzystania 
z Serwisu przez blokadę Konta Użytkownika, wyłączenie Użytkownikowi 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. W takim przypadku, Usługodawca może pobierać opłatę 
za wykonanie czynności ponownego uruchomienia dostępu do Serwisu lub Usług.  

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do stałej blokady Użytkownika w Serwisie lub 
odmowy zarejestrowania kolejnego Konta Użytkownika w przypadku nieuiszczenia 
przez niego opłaty za ponowne uruchomienie dostępu do Serwisu lub Usługi.  

  
§12.  MOŻLIWOŚĆ POŚREDNICZENIA W TRANSAKCJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ 
 

1. Pośredniczenie przez Usługodawcę w Aukcji,  Dzierżawie, Opcji „Kup teraz”, „Złóż 
Ofertę” lub Zakupie na Raty odbywa się na następujących warunkach: 
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a. Zbywca przez skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu 
wyraża zgodę na pośredniczenie Usługodawcy w transakcji. 

b. Transakcja dochodzi do skutku najpierw pomiędzy Zbywcą lub 
Wydzierżawiającym a Usługodawcą. Usługodawca następnie dokonuje 
transakcji z Nabywcą lub Dzierżawcą. Warunkiem dokonania transakcji 
pomiędzy Zbywcą lub Wydzierżawiającym a Usługodawcą jest uiszczenie 
przez Nabywcę lub Dzierżawcę na konto Usługodawcy opłaty wskazanej 
w Cenniku. 

c. po wniesieniu przez Nabywcę lub Dzierżawcę opłaty oraz zawarciu umowy, 
Usługodawca przekazuje Zbywcy lub Wydzierżawiającemu należność z tytułu 
dokonanej transakcji, po potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Usługodawca w każdym 
przypadku pośredniczy przy przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy 
Użytkownikami.  

3. Usługodawca wyłącznie pośrednicząc w transakcjach objętych Regulaminem, nie 
odpowiada za wszelkie następstwa działania lub zaniechania Użytkowników 
będących stronami tych transakcji.  

4. W przypadku gdy Zbywcy zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny, zgodnie z 
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2174, ze zm., dalej zwanej: Ustawą o VAT), należne są środki pieniężne 
tytułem transakcji, w której pośredniczył Usługodawca zarejestrowany jako podatnik 
VAT czynny, Usługodawca ten przekazuje środki pieniężne: 

a. przelewem na rachunek bankowy Zbywcy widniejący na dzień zlecenia 
przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT– w 
przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15.000 zł brutto 

b. przekazując środki na Konto Użytkownika Zbywcy do wykorzystania na 
zakup Usług – w przypadku gdy wartość transakcji wynosi 15.000 zł brutto 
lub mniej, chyba że Zbywca zażąda przekazania środków w sposób wskazany 
w lit. a. powyżej. 

5. W przypadku gdy Wydzierżawiającemu zarejestrowanemu jako podatnik VAT 
czynny, zgodnie z art. 96 ust. 4 Ustawy o VAT, należne są środki pieniężne 
wynikające z transakcji, w której pośredniczył Usługodawca zarejestrowany jako 
podatnik VAT czynny, Usługodawca ten przekazuje środki pieniężne na rachunek 
bankowy Wydzierżawiającego widniejący na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o 
którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 4 lit. b. Regulaminu, przed wczytaniem 
przez Zbywcę faktury celem otrzymania środków pieniężnych od Usługodawcy, 
Usługodawca może żądać od Zbywcy dokonania opłaty pochodzącej z rachunku 
bankowego widniejącego w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT 
na kwotę minimum 1 (jeden) zł brutto. Użytkownik wyraża zgodę na opóźnienie w 
przekazaniu środków pieniężnych spowodowane niewykonaniem weryfikacji 
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opisanej w zdaniu poprzedzającym. Zbywca zobowiązuje się nie podnosić roszczeń 
wobec Usługodawcy z tytułu opóźnienia w przekazaniu środków pieniężnych. 

7. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania środków pieniężnych należnych 
Zbywcy, o którym mowa w § 12 ust 4 Regulaminu na rachunek bankowy widniejący 
na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o 
VAT, także w przypadku, gdy wartość transakcji nie przekracza 15.000 zł brutto, a 
istnieją okoliczności uzasadniające dokonanie przelewu na rachunek bankowy z 
wykazu. 

8. Przepisy § 12 ust. 4 do ust. 7 Regulaminu, nie znajdują zastosowania do 
Użytkowników zarejestrowanych w serwisie jako użytkownicy VAT UE, a także 
użytkowników niebędącymi podatnikami VAT. 
 

§13.  REKLAMA NA GIEŁDZIE DOMEN 
 

1. Usługodawca świadczy usługi reklamowe w ramach giełdy Nazw Domen, 
prowadzonej przez Usługodawcę w Serwisie, na zasadach określonych w 
Regulaminie.  

2. Usługodawca przyjmuje zlecenie reklamowe dokonane przez Użytkownika za 
pośrednictwem Serwisu. Zlecenie obejmuje w szczególności miejsce zamieszczenia 
reklamy, rodzaj zamawianej reklamy, ilość i czas emisji, lokalizację w wybranym 
portalu lub newsletterze oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego rodzaju 
reklamy. 

3. Usługodawca potwierdza przyjęcie zlecenia reklamowego za pośrednictwem Serwisu 
poprzez zamieszczenie informacji o przyjęciu zlecenia na Koncie Użytkownika, co jest 
równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie reklamy w Serwisie bądź w inny 
sposób określony w przyjętym zleceniu. 

4. Zlecenie reklamowe może dotyczyć wyłącznie reklamy, która spełnia następujące 
warunki: 

a. nie będzie zawierała treści sprzecznych z przepisami prawa, 
b. nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw własności 

przemysłowej, majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, jak 
również dóbr osobistych, nie będzie zawierała słów uznanych powszechnie 
za obraźliwe, 

c. nie będzie zawierała treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami 
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, 

d. nie będzie zawierała treści dotyczącej podmiotów prowadzących działalność 
konkurencyjną w stosunku do działalności Usługodawcy. 

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę reklam. 
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących w szczególności 
praw autorskich, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej 
konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów prawa, 
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Usługodawca będzie je niezwłocznie kierował do Użytkownika jako podmiotu 
odpowiedzialnego za treść i formę reklamy, a Użytkownik przejmie te roszczenia i 
w tym zakresie zwolni Usługodawcę od odpowiedzialności, a w razie obowiązku 
Usługodawcy zapłaty z tego tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego 
świadczenia na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik zwróci Usługodawcy zapłaconą 
kwotę w pełnej wysokości. 

6. Usługodawca może odmówić umieszczenia reklamy w Serwisie lub newsletterze 
bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego 
tytułu. 

7. Dla Aukcji Usługodawca udostępnia w Serwisie i newsletterze następujące rodzaje 
reklam, które mogą być objęte zleceniem reklamowym:  

a. reklama w wynikach wyszukiwania w Serwisie, która objęta zostaje 
jednorazowym zleceniem na cały czas trwania Aukcji; 

b. reklama na stronie głównej Serwisu, która jest wyświetlana w dni wybrane 
przez Użytkownika i wskazane w zleceniu reklamowym; 

c. reklama w newsletterze, która pojawi się w newsletterze rozsyłanym do 
subskrybujących Użytkowników w dni wskazane w zleceniu reklamowym.  

8. Dla oferty sprzedaży Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące rodzaje reklam, 
które mogą być objęte zleceniem reklamowym:  

a. reklama w wynikach wyszukiwania, która objęta jest zleceniem rozliczanym 
miesięcznie i automatycznie odnawiana dopóki Użytkownik nie anuluje w 
Serwisie zlecenia reklamowego; 

b. reklama na stronie głównej, która jest objęta zleceniem rozliczanym codziennie, 
a po zakończeniu dnia jest automatycznie odnawiana na kolejny dzień, dopóki 
Użytkownik  nie anuluje w Serwisie zlecenia reklamowego. 

9. Każde zlecenie reklamowe złożone Usługodawcy w danym dniu kalendarzowym do 
godz. 23:59 jest realizowane w tym dniu i w każdym przypadku przyjmuje się, że jest 
to pierwszy dzień realizacji zlecenia reklamowego przez Usługodawcę.  

10. Opłata za realizację zleceń reklamowych, o których mowa w ust 7 i 8 powyżej jest 
uiszczana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem w wysokości wskazanej w 
Cenniku aktualnym na dzień dokonania zlecenia lub dzień odnowienia zlecenia.  

 
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych 
Użytkowników korzystających z funkcjonalności Serwisu, a także nieprzestrzegania 
przez Użytkownika Umowy lub Regulaminu, działania Użytkownika niezgodnego z 
prawem, a w szczególności za skutki działań polegających na celowym wprowadzaniu 
w błąd Licytantów lub Nabywców w związku z oszustwami dotyczącymi 
częstotliwości zapytań internetowych o Nazwy Domen lub celowe zawyżanie lub 
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zaniżanie innych danych i parametrów, które przekładają się na wartość i popyt 
Nazwy Domeny.  

2. 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. Usługodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie skutki prawne i faktyczne rejestracji Nazwy Domeny 
wskazanej przez algorytm, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz jej 
wykorzystanie.  

3. W przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w tym w 
szczególności naruszenia § 3 ust 15 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo 
do czasowego zablokowania całości lub części funkcjonalności Konta Użytkownika do 
chwili usunięcia bądź zaprzestania naruszeń będących przyczyną zablokowania Konta 
Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o zablokowaniu Konta 
Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas 
Rejestracji oraz o terminie w jakim zobowiązany jest usunąć bądź zaprzestać naruszeń 
Regulaminu.  Za przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika po jego 
zablokowaniu, Użytkownik obciążony zostanie opłatą dodatkową zgodnie z 
Cennikiem.  

4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 15 Regulaminu 
Usługodawca ma także prawo obciążyć Użytkownika opłatą wynikającą z różnicy 
pomiędzy ceną Nazwy Domeny wystawionej na Aukcji a ceną uzyskaną za Nazwę 
Domeny na skutek działań sprzecznych z tym zakazem. Przy czym kwota pobrana 
przez Usługodawcę jest przekazywana  Użytkownikowi, który dokona przybicia na 
Aukcji tej Nazwy Domeny, i który poniósł szkodę w wyniku działania Użytkownika, 
o którym mowa wyżej, pod warunkiem, że Użytkownik dokonujący przebicia na 
Aukcji nie jest jednocześnie Sprzedającym, który uczestniczył w transakcji z innego 
Konta Użytkownika.    

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji, lub anulowania zlecenia 
Rejestracji, przeniesienia, Zbycia bądź Przechwycenia Nazwy Domeny w przypadku 
zaistnienia okoliczności prawnych, technicznych lub organizacyjnych 
uniemożliwiających te czynności. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo anulowania zlecenia na Usługi dotyczące Nazwy 
Domeny lub na Przechwycenie Nazwy Domeny, w szczególności w przypadku 
nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za inne usługi świadczone prze 
Usługodawcę, w terminie.   

7. Aukcja może być anulowana i może zostać przeprowadzona ponownie albo 
przedłużona w przypadku wystąpienia błędu systemowego lub innych okoliczności 
uniemożliwiających jej prawidłowy przebieg. O anulowaniu bądź przedłużeniu czasu 
trwania Aukcji Użytkownicy licytujący w aukcji zostaną powiadomieni za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany 
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podczas rejestracji Konta Użytkownika. Jeśli Nazwa Domeny została opłacona przez 
zwycięzcę anulowanej aukcji, opłata za Nazwę Domeny zostanie zwrócona na Konto 
Użytkownika, zaś Nazwa Domeny usunięta z tego Konta.  

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, lub 
wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach:  

a. zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów, 

b. zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi, 
c. zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz 

Usługodawcy, niezbędnych do świadczenia Usług, 
d. zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług, 
e. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także 

zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy. 
9. 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, 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 nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni. 
Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, co nie dotyczy 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 abonamentowego Usługi. Informacje w tej sprawie Usługodawca przekazuje 
Użytkownikowi drogą pisemną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas 
Rejestracji.  

10. Zmiany Regulaminu prowadzące do zaprzestania świadczenia Usług obowiązują 
dopiero z upływem Okresu abonamentowego.  

11. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie 
obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami. 

12. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu właściwego Rejestru Nazw Domeny, w 
sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo 
obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

13. Dane kontaktowe Usługodawcy są dostępne pod adresem: http://aftermarket.pl.  
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2022 r.  
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