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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I
UTRZYMANIA NAZW DOMEN INERNETOWYCH
§1
Regulamin Świadczenia Usług Rejestracji i Utrzymania Nazw Domen Internetowych, zwany dalej
Regulaminem Domen Internetowych stanowi Regulamin szczególny w rozumieniu Regulaminu
ogólnego świadczenia usług drogą elektroniczną, ustanowionego przez PRONEF Bartosz Lewandowski
z siedzibą w Poznaniu, os. Czecha 127/9, 61-298 Poznań, REGON 302068932, NIP 9730740719, adresy
elektroniczne www.pronef.pl oraz biuro@pronef.pl, zwany dalej „PRONEF”.

§2
Pojęcia użyte w Regulaminie Domen Internetowych oznaczają:
Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen,
składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia
Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych
na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do
rejestracji i utrzymania domeny.

§3
1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi
administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą opłacenia przez Klienta opłaty
abonamentowej na rachunek PRONEF.
2. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Klient udziela PRONEF zgody do
reprezentowania go przed rejestratorem domen. Klient jest zobowiązany potwierdzić udzielenie
zgody w formie i terminie wymaganym przez PRONEF. Zakres umocowania obejmuje wszelkie
czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość
przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Klienta,
zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej
rejestracji domeny przez Klienta, zostanie on niezwłocznie powiadomiony przez PRONEF.

§4
Zamówienie na rejestrację nazwy domeny wymaga prawidłowo wypełnionego Wniosku o rejestrację i
utrzymywanie nazwy domeny (zwany dalej "Wniosek")

§5
Klient jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia
rejestracji takiej usługi, na właściwy rachunek bankowy wskazany we właściwym dokumencie. Opłata
ta służy pokryciu przez PRONEF kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego
rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Na wyraźne życzenie Klienta
PRONEF zapozna go przed zawarciem umowy z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w
oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do
domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku PRONEF dostępnego na Stronie internetowej.
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§6
Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w terminie do pięciu dni roboczych od doręczenia PRONEF
wniosku w formie wypełnionego formularza (elektronicznego) lub pisemnej oraz terminowej
płatności faktury pro-forma.

§7
1. PRONEF zastrzega, że pomimo terminowej płatności za fakturę może odmówić rejestracji
domeny.
2. Odmowa może nastąpić w przypadku, gdy:
a) nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana
b) prowadzona jest aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią
c) Klient poda we wniosku:
- nazwy domeny o nieprawidłowej składni
- niepełne lub nieprawdziwe dane
d) złożony Wniosek dotyczący nazwy domeny będącej nazwą województwa, powiatu lub
gminy, chyba że wnioskodawcą jest organ administracji rządowej albo samorządu
terytorialnego
e) dokonano zmian w pisemnej formie Wniosku
f)

Klient nie opłaci terminowo faktury pro-forma

g)

rejestracja jest niemożliwa z innych, niezależnych od PRONEF przyczyn

§8
Aktualny cennik opłat rocznych za domeny krajowe, funkcjonalne i regionalne jest dostępny na
stronach www.pronef.pl . Opłaty nie podlegają zwrotowi w części lub całości.

§9
1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę na
co najmniej 14 dni przed rocznicą jej zawarcia, poprzez przekazanie na piśmie drugiej stronie
stosownego oświadczenia.
2. Na co najmniej 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego, PRONEF
wystawi i prześle Klientowi fakturę pro forma, opiewającą na zapłatę Ceny zgodnej z
obowiązującym Cennikiem.
3. W przypadku braku płatności na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu
abonamentu PRONEF uprawnione jest do wypowiedzenia domeny w imieniu Klienta.

§ 10
1. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. PRONEF zobowiązuje się do realizowania
dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za
pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych.
2. PRONEF nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek
nieuregulowania przez Klienta opłaty abonamentowej
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b) dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot
nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych
do domeny
c) zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot
d) rejestrację domeny w złej wierze
e) skutki złożenia przez Klienta nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych
danych lub nieinformowania PRONEF o ich zmianie.

§ 11
1. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw domen PRONEF może kontaktować
się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Klienta
2. Niniejszy Regulamin domen obowiązuje od dnia 02-04-2012 roku.

