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Regulamentul general al promoțiilor home.pl 
 
§1 Dispoziții generale 
 

1. Prezentul Regulament reglementează termenii și condițiile promoțiilor (denumite în continuare: 
promoții) organizate de home.pl Spółka Akcyjna /Societate pe Acțiuni/ cu sediul la Szczecin, ul. 
Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Judecătoria  Szczecin–Centrum din Szczecin, a XIII-a Secţie Comercială al Registrului 
Comerţului sub numărul (J) 0000431335, REGON (Registru Operatorilor Economici) 811158242, NIP 
(CIF)852210325 /Numărul de identificare fiscală. 

2. Condiţii promoției nu pot fi combinate cu alte oferte promoționale, oferte speciale, oferte pentru 
clienți cheie, cu excepția cazului în care termenii ofertelor promoționale individuale permit o astfel 
de posibilitate. 

 
§ 2 Definiții 
 

1. Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar–în înțelegerea Regulamentului, acesta este Numele 
de Domeniu în înțelegerea Regulamentului Organizatorului, indicat în Specificațiile Promoției, care 
a fost înregistrat/reînnoit prin intermediul Organizatorului pentru Perioada de Abonare la Numele 
de Domeniu Promoțional Suplimentar în cadrul promoției, și anume, la prețul promoțional total 
indicat în Specificațiile Promoției, adică în ul cu înregistrarea/reînnoirea Serviciului Promoțional sau 
a Numelui de Domeniu Promoțional. 

2. Serviciu Promoțional Suplimentar–în înțelegerea Regulamentului, acesta este un serviciu furnizat 
pe cale electronică de către Organizator, indicat în Specificațiile Promoției, care a fost 
înregistrat/reînnoit prin intermediul Organizatorului pentru Perioada de Abonare la Serviciul 
Promoțional Suplimentar în cadrul promoției, și anume, la prețul promoțional total indicat în 
Specificațiile Promoției, adică în pachetul cu înregistrarea/reînnoirea Serviciului Promoțional sau a 
Numelui de Domeniu Promoțional. 

3. Cod de reducere/promoțional–în înțelegerea Regulamentului, acesta este codul (un șir de litere, 
caractere, cifre) obținut de la Organizator sub orice formă care permite participarea la promoția 
organizată de Organizator în condițiile descrise în Specificațiile Promoției. 

4. Client– în înțelegerea Regulamentului, acesta este un Client în sensul Regulamentului 
Organizatorului. 

5. Consumator – în înțelegerea Regulamentului, acesta este o persoană fizică care efectuează în 
cadrul promoției următoarele: 

1. înregistrează/reînnoiește la Organizator un Serviciul Promoțional care nu are legătură 
directă cu activitatea sa comercială sau profesională, sau 

2. înregistrează/reînnoiește la Organizator un Serviciul Promoțional Suplimentar care nu are 
legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională, sau 

3. înregistrează/reînnoiește prin intermediul Organizatorului un Nume de Domeniu 
Promoțional care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională, sau 

4. înregistrează/reînnoiește prin intermediul Organizatorului un Nume de Domeniu 
Promoțional Suplimentar care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau 
profesională. 

6. Limita de Înregistrări/Reînnoiri de Servicii Promoționale/Servicii Promoționale Suplimentare – 
numărul indicat în Specificațiile Promoției care specifică numărul de Servicii Promoționale sau 
Servicii Promoționale Suplimentare pe care un Participant la Promoție le poate înregistra/reînnoi la 
Organizator în cadrul unei promoții date. 



 

Denumire: home.pl S.A, Adresa: Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polonia 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

7. Limita de Înregistrări/Reînnoiri de Nume de Domenii Promoționale/Nume de Domenii 
Promoționale Suplimentare – numărul indicat în Specificațiile Promoției care specifică numărul de 
Nume de Domenii Promoționale sau Nume de Domenii Promoționale Suplimentare pe care un 
Participant la Promoție le poate înregistra/reînnoi prin intermediul Organizatorului în cadrul unei 
promoții date. 

8. Perioada de Abonament a Serviciului Promoțional– în înțelegerea Regulamentului, aceasta este 
Perioada de abonament în înțelegerea Regulamentului Organizatorului, indicată în Specificațiile 
Promoției, pentru care a fost înregistrat/reînnoit Serviciul Promoțional la Organizator în cadrul 
promoției, și anume, la prețul promoțional indicat în Specificațiile Promoției. 

9. Perioada de Abonament a Serviciului Promoțional Suplimentar – în înțelegerea Regulamentului, 
aceasta este Perioada de abonament în înțelegerea Regulamentului Organizatorului, indicată în 
Specificațiile Promoției, pentru care a fost înregistrat/reînnoit Serviciul Promoțional Suplimentar la 
Organizator în cadrul promoției, și anume, la prețul promoțional indicat în Specificațiile Promoției. 

10. Entitate– în înțelegerea Regulamentului, aceasta este o persoană fizică cu capacitate juridică 
deplină sau o persoană juridică sau o unitate organizațională care nu este persoană juridică, căreia 
o lege separată îi conferă capacitate juridică. 

11. Nume de Domeniu Promoțional–în înțelegerea Regulamentului, acesta este Numele de Domeniu 
în înțelegerea Regulamentului Organizatorului, indicat în Specificațiile Promoției, care a fost 
înregistrat/reînnoit prin intermediul Organizatorului pentru Perioada de Abonare la Numele de 
Domeniu Promoțional în cadrul promoției, și anume, la prețul promoțional indicat în Specificațiile 
Promoției. 

12. Întreprinzător – în înțelegerea Regulamentului, acesta este un Întreprinzător în înțelegerea 
Regulamentului Organizatorului, iar în cazul unei persoane fizice, aceasta este o persoană fizică 
care efectuează în cadrul promoției următoarele: 
a) înregistrează/reînnoiește la Organizator un Serviciul Promoțional în legătură cu activitatea sa 

comercială sau profesională, sau 
b) înregistrează/reînnoiește la Organizator un Serviciul Promoțional Suplimentar în legătură cu 

activitatea sa comercială sau profesională, sau 
c) înregistrează/reînnoiește prin intermediul Organizatorului un Nume de Domeniu Promoțional 

în legătură cu activitatea sa comercială sau profesională, sau 
d) înregistrează/reînnoiește prin intermediul Organizatorului un Nume de Domeniu Promoțional 

Suplimentar în legătură cu activitatea sa comercială sau profesională. 
13. Regulament – prezentul Regulament disponibil pentru consultare pe site-ul web la dresa 

https://ionos.ro/terms-and-conditions/ care reglementează termenii și condițiile promoțiilor 
organizate de Organizator pentru care nu au fost întocmite Regulamente ale Promoțiilor. 

14. Regulamentul Organizatorului– în înțelegerea Regulamentului, acesta este Regulamentul rețelei 
home.pl, disponibil pe site-ul web la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/.  

15. Regulamentele Numelor de Domenii– în înțelegerea Regulamentului, acestea sunt alte 
regulamente decât Regulamentul Organizatorului privind Numele de Domeniu Promoțional sau 
Numele de Domeniu Suplimentar, disponibile sau indicate pe site-ul web la adresa 
https://ionos.ro/terms-and-conditions/. 

16. Regulamentul Promoției – în înțelegerea Regulamentului, acesta este un alt regulament decât 
prezentul Regulament, referitor la Serviciile oferite de Organizator în condiții promoționale, 
disponibile sau indicate pe site-ul web la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/. 

17. Regulamentele Serviciilor Promoționale – în înțelegerea Regulamentului, acestea sunt alte 
regulamente decât Regulamentul Organizatorului privind Serviciile Promoționale sau Serviciile 
Promoționale Suplimentare, disponibile sau indicate pe site-ul web la adresa 
https://ionos.ro/terms-and-conditions/. 
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18. Specificația Promoției – în înțelegerea Regulamentului, acestea sunt descrieri detaliate ale 
promoțiilor, disponibile pe site-ul web la adresa https://www.ionos.ro, care includ, printre altele: 
indicarea obiectului promoției, durata promoției, regulamentele aplicabile promoției, prețurile 
promoționale, entitățile cărora le este adresată promoția (Întreprinzător, Consumator sau Entitate), 
limitele descrise în Regulament. În cazul vânzărilor prin intermediul telefonului, Specificația 
Promoției reprezintă o descriere succintă furnizată consultanților angajați de Organizator, care 
conține elementele indicate în fraza anterioară, despre care Participantul la Promoție este informat 
în timpul unei conversații telefonice și a căror descriere este trimisă Consumatorului printr-un 
mesaj electronic indicat la punctul 7 din Regulamentul Organizatorului. 

19. Participantul la Promoție–în înțelegerea Regulamentului, acesta este o entitate care a îndeplinit 
toate condițiile descrise în Regulament și în Specificațiile Promoției și a înregistrat/reînnoit la 
Organizator, în cadrul unei promoții, un Serviciu Promoțional sau un Serviciu Promoțional 
Suplimentar, adică la prețul promoțional indicat în Specificațiile Promoției sau a înregistrat/reînnoit 
prin intermediul Organizatorului, în cadrul unei promoții, un Nume de Domeniu Promoțional sau un 
Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar, adică la prețul promoțional indicat în Specificațiile 
Promoției. 

20. Servicii – în înțelegerea Regulamentului, acestea sunt servicii prestate de Organizator. 
21. Serviciu Promoției -în înțelegerea Regulamentului, acesta este un serviciu prestat pe cale 

electronică de către Organizator, indicat în Specificațiile Promoției, care a fost înregistrat/reînnoit 
la Organizator pentru Perioada de Abonare la Serviciul Promoțional în cadrul unei promoții, adică la 
un preț promoțional indicat în Specificațiile Promoției. 

 
§ 3 Tipuri de promoții 
 
Organizatorul poate organiza diferite tipuri de promoții, inclusiv: 

a) Promoții la care pot să participe numai Entități care au primit de la Organizator un cod de 
reducere/promoțional, 

b) Promoții în cadrul cărora Organizatorul propune înregistrarea/reînnoirea la Organizator a unui 
Serviciu Promoțional în pachet, adică împreună cu înregistrarea/reînnoirea unui Serviciu 
Promoțional Suplimentar sau a unui Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar, 

c) Promoții în cadrul cărora Organizatorul propune înregistrarea/reînnoirea prin intermediul 
Organizatorului a unui Nume de Domeniu Promoțional în pachet, adică împreună cu 
înregistrarea/reînnoirea unui Serviciu Promoțional Suplimentar sau a unui Nume de Domeniu 
Promoțional Suplimentar, 

d) Promoții în cadrul cărora Organizatorul propune, pentru o perioadă limitată de timp, 
înregistrarea/reînnoirea unui serviciu de același tip cu Serviciul Promoțional sau Serviciul 
Promoțional Suplimentar sau Numele de Domeniu Promoțional sau Numele de Domeniu 
Promoțional Suplimentar la un preț promoțional mai mic decât prețul promoțional specificat în 
Regulamentul Promoției. 

 
§ 4 Modificarea regulilor promoției. 
 
1. Termenii promoției pot fi modificați pe durata acesteia, cu mențiunea că aceste modificări nu se aplică 

contractelor încheiate înainte de modificare. 
2. Organizatorul va informa despre modificările efectuate pe site-ul web la adresa: https://www.ionos.ro. 
 
§ 5 Durata promoției 
 

https://www.ionos.ro/
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1. Perioada de desfășurare a promoției este indicată în Specificațiile Promoției. 
2. Organizatorul poate anula promoția înainte de termenul indicat la pct. 1 de mai sus fără indicarea 

unui motiv. 
3. Organizatorul poate prelungi perioada de promoției indicată la pct. 1 de mai sus. 
4. Informații despre anularea sau extinderea duratei promoției vor fi publicate pe site-ul web la 

adresa https://www.ionos.ro. 
 
 
§ 6 Participanții la promoție 
 
1. Entitatea care în timpul desfășurării promoției: 

a) a înregistrat/reînnoit, prin intermediul Organizatorului, un Nume de Domeniu Promoțional sau un 
Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar sau a înregistrat/reînnoit la Organizatorul Serviciu 
Promoțional sau un Serviciu Promoțional Suplimentar  

b) a acceptat Regulamentul, și 
c) a acceptat Regulamentul Organizatorului, și 
d) a acceptat, în funcție de obiectul promoției specificat în Specificațiile Promoției, Regulamentele 

Numelui de Domeniu sau Regulamentele Serviciului Promoțional, și 
e) a îndeplinit celelalte condiții prevăzute în regulamentele indicate la lit. c-d de mai sus, și 
f) a plătit integral plățile datorate, în funcție de obiectul promoției specificat în Specificațiile 

Promoției, pentru înregistrarea/reînnoirea prin intermediul Organizatorului a unui Nume de 
Domeniu Promoțional sau a unui Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar sau pentru 
înregistrarea/reînnoirea la Organizator a unui Serviciu Promoțional sau a unui Serviciu Promoțional 
Suplimentar. 

2. În Specificațiile Promoției pot fi stipulate alte condiții care trebuie îndeplinite pentru a participa la 
promoție, mai ales: 
a) starea de Întreprinzător sau Consumator, 
b) primirea de la Organizator a unui Cod de reducere/promoțional, 
c) neposedarea unui nume de domeniu înregistrat/reînnoit prin intermediul Organizatorului, cu un 

sufix care să corespundă sufixului Numelui de Domeniu Promoțional sau Numelui de Domeniu 
Promoțional Suplimentar, 

d) neutilizarea la Organizator a unui serviciu de același tip cu Serviciul Promoțional sau cu Serviciul 
promoțional Suplimentar, 

e) neutilizarea Serviciilor oferite de Organizator. 
3. Angajații Organizatorului și membrii familiilor acestora sunt excluși de la participarea la promoție. 
4. În cazul în care obiectul promoției este un Nume de Domeniu Promoțional sau un Nume de Domeniu 

Promoțional Suplimentar, atunci sunt excluși de la participarea la promoție următorii: 
a) Entitățile care au contract semnat cu Entități cu statut de registru sau registrator și 
b) acționarii, partenerii și angajații Entităților indicate la lit. a de mai sus și 
c) membrii familiilor Entităților indicate la lit. b de mai sus,  
cu excepția cazului în care Organizatorul decide altfel. 

5. De condițiile promoției nu pot beneficia, de asemenea, Entitățile care nu au achitat plata datorată 
pentru Servicii sau au întârziat cu plata pentru Servicii sau au executat necorespunzător contractele 
încheiate anterior cu Organizatorul, cu excepția cazului în care Organizatorul va decide altfel. 

 

  

https://www.ionos.ro/
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§ 7Descrierea promoției 
 
1. Entitățile care au îndeplinit condițiile prevăzute la § 6 pot, în funcție de obiectul promoției specificat în 

Specificațiile Promoției, să efectueze următoarele: 
a) înregistrarea/reînnoirea prin intermediul Organizatorului a unui Nume de Domeniu Promoțional 

sau 
b) înregistrarea/reînnoirea prin intermediul Organizatorului a unui Nume de Domeniu Promoțional 

Suplimentar sau 
c) înregistrarea/reînnoirea la Organizator a unui Serviciu Promoțional sau 
d) înregistrarea/reînnoirea la Organizator a unui Serviciu Promoțional Suplimentar  
la prețul promoțional indicat în Specificațiile Promoției. 

2. Specificațiile Promoției pot include o Limită de Înregistrare/Reînnoire a Serviciului 
Promoțional/Serviciului Promoțional Suplimentar sau o Limită de Înregistrare/Reînnoire a Numelui de 
Domeniu Promoțional/Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar. 

3. Serviciul dobândit de către Participantul la Promoție în cadrul Promoției nu poate fi schimbat cu 
echivalentul în numerar, alte servicii, alte Servicii sau prestații. 

4. Condițiile detaliate privind utilizarea Numelui de Domeniu Promoțional sau a Numelui de Domeniu 
Promoțional Suplimentar și a serviciului de înregistrare/reînnoire prin intermediul Organizatorului a 
Numelui de Domeniu Promoțional sau a Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar sunt 
reglementate de dispozițiile următoarelor regulamente, în ordinea enumerării: 
a) Prezentul Regulament, 
b) Regulamentul Numelui de Domeniu, 
c) Regulamentul Organizatorului. 

5. Condițiile detaliate privind utilizarea Serviciului Promoțional sau Serviciului Promoțional Suplimentar la 
Organizator sunt reglementate de dispozițiile următoarelor regulamente, în ordinea enumerării: 
a) Prezentul Regulament, 
b) Regulamentul Serviciului Promoțional, 
c) Regulamentul Organizatorului. 

 

§ 8 Rezilierea contractului de prestare a Serviciului Promoțional sau a contractului de prestare a 
Serviciului Promoțional Suplimentar 
 
1. Contractul pentru prestarea Serviciului Promoțional se încheie între Organizator și Participantul la 

Promoție pentru o perioadă definită care acoperă Perioada de Abonare la Serviciul Promoțional, iar 
Contractul pentru prestarea Serviciului Promoțional Suplimentar se încheie între Organizator și 
Participantul la Promoție pentru o perioadă definită care acoperă Perioada de Abonare la Serviciul 
Promoțional Suplimentar. 

2. Contractul pentru prestarea Serviciului Promoțional poate fi reziliat înainte de sfârșitul Perioadei de 
Abonare la Serviciul Promoțional de Participantul la promoție sau de succesorii săi legali, care au 
devenit parte a contractului de prestare a Serviciului Promoțional în cadrul unei succesiuni universale 
sau singulare, numai ca urmare a unor circumstanțe, pentru care numai Organizatorul este 
răspunzător, inclusiv în cazul în care Organizatorul nu va reuși să presteze Serviciul Promoțional la 
nivelul declarat de Organizator în SLA pentru Serviciul Promoțional. Rezilierea contractului de prestare 
a Serviciului Promoțional, la care se face referire în fraza anterioară, va avea loc în conformitate cu 
condițiile definite în primul rând în Regulamentele Serviciului Promoțional, iar în ceea ce privește 
aspectele nereglementate, se vor aplica prevederile Regulamentului Organizatorului. 

3. Contractul pentru prestarea Serviciului Promoțional Suplimentar poate fi reziliat înainte de sfârșitul 
Perioadei de Abonare la Serviciul Promoțional Suplimentar de Participantul la promoție sau de 
succesorii săi legali care au devenit parte a contractului de prestare a Serviciului Promoțional în cadrul 
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unei succesiuni universale sau singulare, numai ca urmare a unor circumstanțe, pentru care numai 
Organizatorul este răspunzător, inclusiv în cazul în care Organizatorul nu va reuși să presteze Serviciul 
Promoțional Suplimentar la nivelul declarat de Organizator în SLA pentru Serviciul Promoțional 
Suplimentar. Rezilierea contractului de prestare a Serviciului Promoțional Suplimentar, la care se face 
referire în fraza anterioară, va avea loc în conformitate cu condițiile definite în primul rând în 
Regulamentele Serviciului Promoțional, iar în ceea ce privește aspectele nereglementate, se vor aplica 
prevederile Regulamentului Organizatorului. 

4. În cazul rezilierii contractului de prestare a Serviciului Promoțional sau a contractului de prestare a 
Serviciului Promoțional Suplimentar de către Participantul la Promoție sau de succesorii săi legali care 
au devenit parte a contractului de Prestare a Serviciului Promoțional sau a contractului de Prestare a 
Serviciului Promoțional Suplimentar în urma unei succesiuni universale sau singulare, nu se aplică 
prevederile Regulamentelor Serviciului Promoțional, respectiv ale Regulamentului Organizatorului, care 
prevăd posibilitatea rezilierii de către Client a contractului încheiat cu Organizatorul prin retragerea din 
contract pentru alte motive decât cele indicate la pct. 2 de mai sus, cu excepția prevederii privind 
posibilitatea retragerii Clientului din contractul încheiat cu Organizatorul în cazul modificării prezentului 
Regulament sau a Regulamentelor Serviciului Promoțional sau Regulamentului Organizatorului. 

 

§ 9 Prelungirea valabilității Numelui de Domeniu Promoțional sau a Numelui de Domeniu Promoțional 
Suplimentar 
 
1. Participantul la promoție sau succesorii săi legali care au dobândit toate drepturile și obligațiile 

abonatului la Numele de Domeniu Promoțional în urma unei succesiuni universale sau singulare, care 
doresc să prelungească valabilitatea Numelui de Domeniu Promoțional pentru următoarea Perioadă de 
Abonament, se angajează, ca după expirarea Perioadei de Abonament a Numelui de Domeniu 
Promoțional, să prelungească la Organizator valabilitatea Numelui de Domeniu Promoțional pentru 
următoarea Perioadă de Abonament. 

2. Participantul la promoție sau succesorii săi legali care au dobândit toate drepturile și obligațiile 
abonatului la Numele de Domeniu Promoțional Suplimentar în urma unei succesiuni universale sau 
singulare, care doresc să prelungească valabilitatea Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar 
pentru următoarea Perioadă de Abonament, se angajează, ca după expirarea Perioadei de Abonament 
a Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar, să prelungească la Organizator valabilitatea Numelui 
de Domeniu Promoțional pentru următoarea Perioadă de Abonament. 

3. Prelungirea valabilității Numelui de Domeniu Promoțional sau a Numelui de Domeniu Promoțional 
Suplimentar pentru următoarea Perioadă de abonament se va face conform condițiilor aplicabile la 
Organizator în momentul efectuării acesteia, inclusiv plata sumelor indicate în Lista de prețuri aplicabilă 
la Organizator în momentul efectuării acesteia, fără a ține cont de promoții, oferte speciale sau 
reduceri de preț, indiferent de natura lor, cu excepția cazului în care Organizatorul va decide altfel. 

4. În cazul în care un Nume de Domeniu Promoțional este transferat înainte de expirarea Perioadei de 
Abonare la Numele de Domeniu Promoțional către o terță parte și ca urmare a acestui fapt, după 
expirarea Perioadei de Abonare la Numele de Domeniu Promoțional, prelungirea la Organizator a 
Numelui de Domeniu Promoțional pentru următoarea Perioadă de Abonament nu va mai fi posibilă, 
Participantul la promoție sau succesorii săi legali, care au dobândit drepturile și obligațiile generale ale 
abonatului la Numele de Domeniu Promoțional sub succesiune universală sau singulară, vor plăti 
Organizatorului, după transfer, dar cel târziu în termen de 7 zile de la data transferului, o taxă pentru 
transferul Numelui de Domeniu Promoțional înainte de expirarea Perioadei de Abonament a Numelui 
de Domeniu Promoțional într-o valoare echivalentă cu diferența dintre valoarea prețului standard de 
înregistrare/reînnoire a Numelui de Domeniu Promoțional indicată în Lista de prețuri aplicabilă la 
Organizator în momentul înregistrării/reînnoirii Numelui de Domeniu Promoțional și valoarea prețului 
promoțional indicat în Specificațiile promoției. Dispoziția de la punctul 4 nu se aplică dacă transferul 
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Numelui de Domeniu Promoțional către un terț este o consecință a unor circumstanțe pentru care este 
responsabil Organizatorul. 

5. În cazul în care un Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar este transferat înainte de expirarea 
Perioadei de Abonare la Numele de Domeniu Promoțional Suplimentar către o terță parte și ca urmare 
a acestui fapt, după expirarea Perioadei de Abonare la Numele de Domeniu Promoțional Suplimentar, 
prelungirea la Organizator a Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar pentru următoarea 
Perioadă de Abonament nu va mai fi posibilă, Participantul la promoție sau succesorii săi legali, care au 
dobândit drepturile și obligațiile generale ale abonatului la Numele de Domeniu Promoțional 
Suplimentar sub succesiune universală sau singulară, vor plăti Organizatorului, după transfer, dar cel 
târziu în termen de 7 zile de la data transferului, o taxă pentru transferul Numelui de Domeniu 
Promoțional Suplimentar înainte de expirarea Perioadei de Abonament a Numelui de Domeniu 
Promoțional Suplimentar într-o valoare echivalentă cu diferența dintre valoarea prețului standard de 
înregistrare/reînnoire a Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar indicată în Lista de prețuri 
aplicabilă la Organizator în momentul înregistrării/reînnoirii Numelui de Domeniu Promoțional 
Suplimentar și valoarea prețului promoțional indicat în Specificațiile promoției. Dispoziția de la punctul 
5 nu se aplică dacă transferul Numelui de Domeniu Promoțional Suplimentar către un terț este o 
consecință a unor circumstanțe pentru care este responsabil Organizatorul. 

6. Plățile indicate la punctele 4, 5 de mai sus pot fi deduse din sumele datorate Organizatorului de 
Participantul la promoție sau de la urmașii săi legali care au dobândit toate drepturile și obligațiile 
abonatului la Numele de Domeniu Promoțional sau la Numele de Domeniu Promoțional Suplimentar 
sub succesiune universală sau singulară pentru orice Serviciu, inclusiv serviciile de 
înregistrare/reînnoire a Numelui de Domeniu Promoțional sau a Numelui de Domeniu Promoțional 
Suplimentar. Efectuarea deducerii nu necesită prezentarea unor declarații separate în acest sens. 

 

§ 10 Regulamentul limită a Numelor de Domenii Promoționale sau a Numelor de Domenii Promoționale 
Suplimentare 
 
1. În cazul în care Specificația prevede dobândirea gratuită a unui Nume de Domeniu Promoțional sau a 

unui Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar, termenii promoției nu se aplică Entităților care au 
efectuat deja gratuit (ca parte a promoției, a altor campanii promoționale organizate de Organizator 
sau în baza unui alt titlu) prin intermediul Organizatorului înregistrarea sau reînnoirea a cel puțin 5 
(cinci): 
a) Nume de Domenii cu sufixul identic cu cel al Numelui de Domeniul Promoțional sau al Numelui de 

Domeniul Promoțional Suplimentar, sau 
b) Nume de Domenii care constituie așa-numite domenii de nivel superior sau al doilea nivel asociate 

cu un Nume de Domeniu Promoțional sau un Nume de Domeniu Promoțional Suplimentar dacă 
Numele de Domeniu Promoțional sau Numele de Domeniu Promoțional Suplimentar reprezintă 
domenii naționale de nivel superior. 

2. Numărul de Nume de Domenii Promoționale sau Nume de Domenii Promoționale Suplimentare 
înregistrate/reînnoite gratuit prin intermediul Organizatorului conform cu condițiile promoției nu poate 
depăși numărul indicat la punctul 3 de mai jos. 

3. Independent de prevederile punctelor 1 și 2 de mai sus, Specificațiile Promoției pot conține în plus o 
Limită de Înregistrare/Reînnoire a Serviciului Promoțional/Serviciului Promoțional Suplimentar sau o 
Limită de Înregistrare/Reînnoire   de Domeniu Promoțional / Numelui de Domeniu Promoțional 
Suplimentar. 
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§ 11Dispoziții finale 
 

În domeniile care nu fac obiectul prezentului Regulament, se aplică, în funcție de obiectul promoției indicat 
în Specificațiile Promoției,dispozițiile regulamentelor enumerate mai jos în ordinea de enumerare: 
a) Regulamentul,  
b) Regulamentele Numelui de Domeniu sau Regulamentele Serviciului Promoțional, 
c) Regulamentul Organizatorului. 
 

 

 
 
 


