Regulamin promocji „EV SSL w cenie Premium SSL”
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin promocji określa warunki oferty handlowej Organizatora w zakresie sprzedaży
certyfikatów EV SSL w cenie Premium SSL. Urzędem certyfikującym wydającym certyfikaty,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest COMODO.
2. Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin jest Domeny.pl sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 50, 30-552 Kraków, nr KRS 0000175791, Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000
zł: NIP 6792772660, REGON: 356739962.
3. Oferta promocyjna, do której stosuje się Regulamin, nie może łączyć się z innymi ofertami
promocyjnymi Organizatora, których przedmiotem jest sprzedaż certyfikatów SSL.
II. Uczestnicy akcji promocyjnej
Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin może być każda osoba lub podmiot posiadający
zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia umowy (zwany
w Regulaminie: „Uczestnikiem”), z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) ustawy –
Kodeks cywilny. Podmioty zagraniczne mogą korzystać z oferty promocyjnej wynikającej
z Regulaminu, po wykazaniu na podstawie odpowiednich dokumentów swojej zdolności do bycia
stroną praw i obowiązków oraz podejmowania w tym zakresie skutecznych czynności prawnych.
III. Czas trwania promocji
Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 30 sierpnia 2010 od godz. 12.00
do odwołania.
IV. Warunki promocji
1. W ramach promocji, której warunki określa niniejszy Regulamin, Uczestnik składając
zamówienie na certyfikat Premium SSL może otrzymać – w ramach ceny przewidzianej dla
certyfikatu Premium SSL – prawo do korzystania z certyfikatu o wyższym stopniu zabezpieczenia:
EV SSL.
2. Oferta promocyjna odnosi się do rocznego okresu ważności usługi.
3. Podstawą ustalenia ceny jest cennik publikowany w serwisie https://instantssl.pl/ofertacertyfikaty-ssl.html oraz http://www.domeny.pl/certyfikaty-ssl.html.
4. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie dokumentów walidacyjnych takich jak:
a) dokumenty rejestrowe podmiotu (odpis z KRS, decyzja w sprawie nadania nr NIP, decyzja
o nadaniu nr REGON oraz inne dokumenty wydawane przez właściwe rejestry i organy),
b) wypełniony formularz zamówienia z urzędem certyfikującym,
c) podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji umowa z urzędem certyfikującym,
d) inne dokumenty wskazane przez urząd certyfikujący.
5. Termin dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. IV.4 wynosi 14 dni od dnia uznania na
rachunku bankowym Organizatora kwoty wpłaconej tytułem ceny.
6. W razie nie spełnia warunków opisanych w pkt. IV.4 oraz IV.5, Uczestnik w ramach wpłaconej
ceny otrzyma dostęp do certyfikatu Premium SSL zgodnie ze złożonym zamówieniem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wydania Uczestnikowi certyfikatu w
przypadku odmowy nadania go przez Urząd certyfikujący.

